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 רעדלָאב רעדלָאה .1

 סװָאטַאמלַאד ןופ ןוא לייט ןקידרעירפ ןיא רעטעלב עטצעל יד ןופ

 ןלעמש ןדירפוצ טשינ ךיז סעװ רע זַא ,רָאלק ןייז ןיוש ףרַאד ווירב) ןטצעק
 םימ ןדיישעצ טשינ ךיז טעוװ ןוא קיגָאגַאדעּפ רעשינעצס רעזיולב טימ

 רעליּפשיוש עגנוי יד ןפור  טפָא שגעלפ רע יו ,"ןגעלַאק ןוא ןטּפעדַא , ענייז

 ,גָאמ רעד טהעמנעענרעד ךיז טָאה סע .לוש רער ןופ גנַאגרַאי זטצע? ןיא
 מָאה גרוברעמעּפ ןיא רעטַאעטײסקלָאפ א ןגעוו םיורפ רעקירעיגנַאק ןײז עוו

 תושר ןיימ ןיא טשינ ץיזַאב ךיא .ןְרעֹוו וצ טכעלקריווהַאפ| ןביױהנָא טלַאזעג

 11--1910 ,טײצ רענעי וצ זיא וָאטַאמ?אד זַא ,ןזײװַאב עלַאטנעמוקָאד ןייק

 ןכלעװ טימ ,וטפיוא םעד ןופ לעװש רעד יב םעמכ ןענַאמשעג ןיוש

 נוק ןפיוא טייקיפעפ עטגײװצרַאפ ןייז !עניורק וצ הערב טַאהעג טַאה רע

 גאנג רעד ייב רעבָא .טיבעג ןשירעיצרעד ןֹוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשירעלטס

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא טלַאטשעג ןייז רעכלעוו טימ ,תונצמק רעצ

 עכלעוו ןוא) רעקילדנעצרָאי עטצעק יד רַאפ רעמַאעפ ןופ עטכישעג רעד

 גנורעלקרעד םוש ןייק טשינ טָאה --- ןעגַאטַאב ֹוצ ןייז וטכיולרעד לָאז ---

 סװַאטַאמלאד ןֹופ טנעמָאמ םעד ןגעװ רימ ןעניפעג ,(גנוקיטכערַאב ןוא

 םעד טָא ןריזילַאשר ןופ םיבעג ןפיוא ןעגנוכיירגרעד ןוא עגנובערטש
 :בז ענעבירשעגנַא קיטכערּפ יד ןיא| םיטרּפ עקידנגָאזליפ וטפיוא ןסיורג

 ?קעלַא , ןֹופ םילוהג יד ןופ םענייא --- וװעירוי ששיװָאליַאכימ ירוי ןופ תונור

 ןבײרשַאב ריס סָאװ ,ןרָאי יד ןיא זיא רעכלעוו ,רעטַאעט י"יקסנירדנַאס
 :רעדו רעטעּפש טָאה ןוא םינסחי ענייז ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןעוועג ןיו

 ןפיוא רעמַאעפ ןשימעדַאקַא , ןופ עניבו רעד ףיוא גנילביל ַא ןרעוו וצ טכעל
 ךיז טָאה רעטַאעש 'יקסנירדנַאסקעלַא, יוװ --- "ןיקשוּפ .סו .א ןופ !עמַאנ

 .עיצולָאװער:רעכָאטקָא רעד רָאנ !פור ןביוהעגנָא

 בָאה ךיא זַא ,ןגָאז וצ ןוא ןפלַאה וצ ןטנוהג גונעג ָאזלַא ןבָאה רימ
 ;רַאפ ,טַאטסעטַא םעד קידנעמוקַאב ,בָאה ךיא ןעוװ ,טשײקשירַאנ ַא ןָאטעג

 גַאלשרָאפו ַא ןרָאװעג טכַאמעג ןיא רימ ...גרוברעמעּפ ןוא לוש יִּצ ןזָאל
 יד יצ



 רעבָא ,רעליש עכעלטע רָאנ מימ ןעמַאזוצ רָאי א ךָאנ לוש ןיא ןביילב וצ

 .ןעוועג םיכסמ טשינ ףיורעד ןיב ךיא

 ,ןעגנורערליש ערעזדנוא ןיא ןריפוצנירַא ופייצ רשפא ןיוש זיא ָאד

 טציא זיב ןבָאה רימ ןכלעוו ,וויפָאמ ַא ןעגנישכַארטַאב ןוא ןעגנורעגירער

 -- ןרעה טזָאלעג טשינ יוװ טוג ױזַא

 ...ךיז ןיא רעפיפ ןקוקנײרַא !זילַאנַאמסבלעז

 סָאװ ,שינעפעשאב ןימ ַא סעפע ןגיוא יד רַאפ רימ ןבָאה טנייה ןיב

 ןעעז קידלושמוא:יולב ױזַא ..ם יד ע פ ע ? ע ה ופ זיולב טײטשַאב

 רעד ףיוא םיא ןבָאה .ןרָאי ענייז עֶקַא ןוא טכענ ענייז ,געט ענייז סיוא

 ײב טולב ןיא ןענעז ?"רעטסײג עקילייה , ?"םיכַאלמ , טכַארבעג טלעוו

 עכלעוו ,תויפנ עשירטנעצַאנע ןופ סעירעטקַאב עלַא יד ןעוועג ומשינ םיא

 | ?ןשטנעמ עקידעבעל עֶלַא ןיא ןקריוו ןוא ןבעל

 ,תודימ עפוג דו ַא טנשריעג תובא ענייז ןופ טָאה דיחי ןב רעזדנוא

 טבַאנַאב ַא, --- םינשכברור ןרעביא ןמוייקיעפ טימ ןעקנַאשַאב ןעוועג זיא

 רעד ןופ ןעוועג טשינ רע זיא קידצ רעקיטופביולב ןייק רעבָא ..."דניק

 ןעמַאמ רעד ףיוא טָאה רע יװ ןענָאמרעד ָאד ךימָאל .סױרַא דיוב סעמַאמ

 2 א -- ,זיא תמא סָאװ) ןָאמעג רעדיײלש ַא ןוא ןביוהעגפיוא ?קנעב ַא

 .רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא (ןעמַאמ רעד ןיא ,הקילח ,טשינ ,ש יט ן פ

 | !| ס ע 2 ַא :טסייה סָאד

 יד רַאפ טּפַאכעג רע טָאה ,ןעקנעדעג רימ םייוװ יוװ ,המותי עגיילק יד

 :עש ,, ןייק רעבָא ,םינּפ םעד טעּפַארדעצ ,זיא תמא סָאװ ,םיא מָאה יז .ּפעצ
 ...טשינ לַאפ םער ןיא ךיוא דיז רַאֿפ רימ ןכָאה '"עלעפ

 ?םיױרַא ןענעכייצ ןופ עיצקעל רעד תעב טָאה רניקַאו רערעל רעד זַא

 :עשט ןיא קידנפיּפש ,יקסלָאװָארבָאד טסישרַא רעד זַא ,גנוניימ ַא טגָאזעג

 רעזדנוא םמָאה ,טרער רע סָאװ טשינ ופײששרַאפ ,יירעטסעווש יירד,, סווָאכ

 סָאד .שוש ?שעלפ ַא ןסָאגעגסיױא ןוא גנונעכייצ| עקיסרַאפ א ןסירעצ דלעה

 טלײצרעד ךעלרע ןוא ןפָא גנוליצרעד רעזדנוא ןופ ףיױלרַאפ ןיא זיא ץלַא

 {ריזיל ַא ע די א וצ רבד לעב רעזדניא ץנעדנעשי ןייק זוא ןרָאװעג

 .יבָאה .משינ ךיוא אבהק ןלעוו ןוא טַאהעג פשינ ,הליקחו סח ,רימ ןבָאה

 2ו פ עננירדוצנײרַא רענעײל ןטימ ןעמַאזוצ טייצ זיא סע רעבָא

 נָא ;"רָאיטקַא, ןוא "ןדיי ,; ןקירעי;24 ןופ ןסיוװעג ןוא ץרַאה ןיא ר ע פ

 | חי יש + .שפנה ןובשח ןופ ןטָאנ יד ןריּפַאנ וצ ןכיײה
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 זיא טלצרָאװהַאפ ןעוועג זיא גרוב !רעמעּפ ןזָאלרַאפ ןופ תומש רעד

 רעד ןיא ןציז רָאי 8 ךָאנזַא ,גנונע כ ער סי װ א רעכעלניילק רעד

 ײב ןעמשנ וצ ןרעהפיוא ןוא ןענידהַאפ וצ סעּפע !כיוהוצנָא סײצו זיא לוש

 ןיא רענעמ יד ןופ זַא ,ןבעגוצ ָאד ףר רַאד ךיא ..,"טיורכ,, ףיוא ןרעטלע יד

 סָאר .דומיל רכש ןופ טײרפַאב ןעוועג םַאנסיֹוא ןָא עֶלַא טעמכ ןענעז לוש

 זַא ,ןַא ןעמעוװ טייג סָאוװ :רָאינרעל !טייווצו ןופ ןיוש ופרעבקעעג ךימ טָאה

 :ומס ןקיעפ ַא רַאפ טנעקרענָא ןיב ךיא דלַאביװ ?ןרעטלע עכייר בָאה ךיא

 ערעדנַא יוװ ,םוג ױזַא שקנוּפ לָאצּפָא ןופ ןעײרפַאב רימ ןעמ ףרַאד ,שנער

 : .ןמנעדוטס עטבַאנַאב

 עוו א רעבָא ,דיז שייטשרַאפ ,טכערעג ןעוועג וטשינ טולָאסבַא ןיב דיא

 רעד ןיא טַאטסעטַא ןטימ ןוא ,טעשטַאמעג ךימ טָאה סורדרַאפ ןופ למיר

  םעד ןצעזוצרַאפ ףיוא ןײגניא טנַאקעג טשינ ןיוש יאדווא ךיא בָאה טנַאה

 .ןעמַאמ:עטַאט ייב םינמוזמ םעד ףיוא קידנרעדַאפ ,לוש רעד ןיא םויק

 טקעטש .ַאד ןַא ,ןלַאפעגנייא טשינ וליפא זיא ןגעקַאד ןוװָאמַאמקאד

 רשפא טָאה רע ןוא .םיא םימ ןבײלברַאפ ֹוצ גָאזּפָא ןיימ ןופ הביס יד

 .םיא ןנעק םורדרַאפי ַא ךיא בָאה סעּפע זַא ,ןעמונעגנַא

 | !פ'רויישעצ ךיז הי רימ

 וו

 .םשיננירמנל ?"עצכ בהוא, ןא ?קירינפלעג -- ןעוװעג ךיא ןיכ

 ןּפעלשסױהַא רעשומ רעד יב ךיא געלפ 12 רָאי ַא ןֹופ רעמלע ןיא

 יצ טפַאשנרײל ַא טשרעהַאב טָאה ךימ ..וסלעגנילק רעטסייט ריא ןופ

 רעד ןופ ןענַאגַאװ יד ןפורעג ןדיי ןבַאה ױזַא) ?עקנַאק רעד טימ,, ןרָאפ

 רעד ןֹוא ,ןסייר עכעלטע ןכַאמכרוד געלפ ךיא ,(סעניש ףיוא ןַאב:דרעה

 ױזַא טקנוּפ ןגײטשוצּפַארַא ןוא ןגייטשוצפיוהא ןעוועג זיא גונעת רעטסערנ
 רעד ןזַא ,ןלױפטַאב ןוא טקרעמַאב ךימ טָאה רעכלעוװ ,רעלַארטנָאק רעד יו

 יד ןנעק ןעוועג זיא סָאד םגה ,ןרעטש טשינ םעד ןיא רימ לָאז רָאטקודנַאק

 הוא דר ַא ע ןנייטשוצ:סיוא ןוא :ןייא ןעוועג בייחמ ןבָאה עכלעוו ,םיללכ

 .ןלעמשּפָא ךיז טנעלפ ?עקנַאק ,, יד ווװ ,ןכַאג יד ןופ ןגָא- יד

 פרעיודעג טָאה סָאד .בנג ַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה י"הואת,, יד טָא

 היטנ ַא פַאהעג בָאה ךיא זַא ,ןגָאז ךיז ךיא ףרַאד .םישדח רַאּפ ַא םתפח ןמ

 יע

 ביוחמ טשינ ךיא ןיב ךיז ןגעק גנוקידלושַאב אזַא זַא ,ןיימ ךיא ?החבנג וצ

 | .ןפעמשוצסיורא

 ןבָאה רךַאנ רימ ןלעװ ,?לכב "םוטנגיא,, וצ ,טלעג וצ גנויצַאב ןיימ = -

 .ןופכארפטאב וצ) לַאפוצ ןייא טשינ
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 ריס טַאה ץנעטסיוקע רעקידנעטשבלעז ןײמ ןיפ לעװש ןפיוא

 ,ןוא ,"טייקטנכערעגסיוא , עכעלרעגריבניילק ירד טָא רָארג מריפרַאפ רעבָא

 ;עמוא ןוא לָאמ עלַא יװ) רימ יז טָאה ,ןעזרעד ןכיגניא ראג ןלעוװ רימ יװ

 -- (ןטכיוסיוא עסיורג יב תונובשזח עכעלניילק טימ ֿלַאפ רעד ןיא םוס

 ןוא "רענידרַאפ , א ןרָאװעג ןיב ךיא םגה ,טסָאקעגּפָא ר ע ײ ס רעיײו

 רענדַארג ןיא -- "עשזַאגג שדוח ַא סעקאילבור 40 ןגנירק ןביוהעגנא

 ינעגוועי --- ןעװעג זיא רָאטקעריר רעד ןכקעוו זופ ,רעפַאעט:טָאטש ,

 ענליוװ "ןטלַאהעג, ענדָארג זיב טָאה סָאװ ,וװעיַאילעיב שטיװָאמַארבַא

 ?רעטַאעמ ןופ רידנַאמָאקטּפייה, ןפורעג מָאה ןעמ ןכלעוו ןוא קסנימ ןוא

 ןבַאה נא ןקידברעמ:ןופצ , םֹוצ) יטנַאק ןקידכרעמ:ןופצ ןיא טנָארפ

 :ליװ :סעינרעכבוג יד טרעהעג גנולייטניא רעויפַארטסינימחַא רעד פיל

 עג יא ןענַאטשעג זיא'ס עבלעוו ןופ שארב ,רענוװָאק ןוא רענרָארג ,רענ

 װעיאילעיב .רידנַאמָאקטּפוה רעשירעטילימ ןייא ןוא רָאטַאנרעבונ;לַארעג

 (....יװצ ענעי ןבענ "רעמירד , רעד -- ןעוועג ,סע טסייה ,זיא

 ;קַא ןַא םוועיַאילעיב ןרעװ וצ ןַאלּפ ןפיוא ןלַאפעג ןיב ךיא ױזַא יוװ
 רעגֿפיװ ןיא זַא ,סײװ ךיא .טשינ טוקָאסבַא ריא קנעדעג סָאד -- רָאיט
 :עינ ײב) םמיוצרַאפ ןעװעג ןריי רַאפ טירפוצ רעד זיא רעמַאעטײטַאטש

 ןפקילפנַאק יד ךָאנ רעבָא ,דײ ַא -- ןיסַאמ טגיּפשעג טָאה ןעניבַאלז

 :עֶג ךיא טײװ יװ ,זיא -- ,קפס ילכ ?ָאטעג םעיײנ , ןיא ןענילוקינ טימ

 פדמשעג ךיז טָאה רעטניוװ םענעי .ןעוועג טשינ "רעעדוי , ןייק רעמ ,קנעד

 רענליוװ ןיא עּפורפ סוװעיַאילעיב ןיא ןעמוקוצנָא ידכ ,יקסנעלָאמס אשימ
 דילגמימ ַא ןרָאװעג יקסנעלָאמס ןיא רעטעּפש רָאי ַא .רעטַאעטײטַאטש

 .ענרָארג ןיא עּפורט סוועיַאילעיב ןופ

 ךיא ןיב ,ןועַאילעיב םימ ןעגננודנַאהרעפנוא ןריפ וצ קעווצ ןמיפ

 טטבַארברַאפ טָאה רע וװ ,"דנַארפש ,, רעגיר ןפיוא ןרָאפע;סױהַא םיא וצ
 :עפַאקעי --- יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ףָאהנרָאיַאמ ןיא םישדח:רעמוז יד

 2עס ענעי ןופ עסירשקַאטּפױה רעד .ַאװַאשטנאראס ַאנוועיעגרעיס .ַאניר
 | | .רעמאעט רענליוװ ןיא ןענָאז

 ןעמוקעג ןיב דיא ןעװ ,דנַאטשוצ ןיימ ןרעדליש גנַאל ןער זעמ ףרַאד

 רענפיװ ןופ "עיניאָארעה רעד טימ טנעקַאב דיז ןוא ףָאהנרָאיַאמ  ייק

 ןָאט רעמעלב א ןייז חירפמ ךיז טעװ רענעײל רעד ביוא ?רעטַאעט:סַאטש

 סָאװ ,ןַאמרעגני רעד זַא ,ןרעװ רָאלק םיא טעוװ ,?ייפ ןטשרע רעזדנוא

 טלָאװ רע יוװ ,ױזַא פליפרעד ךיז טָאה ,ףָאהנרָאיאמ ןייק ןעמוקעג זיא
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 * ץעיַאולעיב שמוװָאמַארבַא ונעגוועי
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 זיא עכלעוו ,םַאדַאמ רעקיפקוווכיוה רעד !ופ רָאנ| טשינ טנַאה יד טקירדעג

 ,"סניטעג,) ענעי ןופ ךיוא שרעײנ ,ןגיוא עטקיצפנא ענייז רַאפ ןענַאמשױנ

 ןוא רעטמַאלּפעצ ןיײז ןיא טשרעהשג ,ןורכז ןײז ןיא טבעלעג ןבָאה עכ?עו
 ,אנימרעל ,ַאיַאקסלָאּפסַאריט יוװ ,עיזַאטנַאֿפ רעֶז טקיקעגּפָא | משיג לָאמנײק

 :רַאפמוא יד -- ןעמעלַא רעכיא ןוא ,?ןיילעדנעמואאה , -- ַאיַאקצעסעשּפ

 ןיא יװ ײז !כָאה עלַא .ַאיַאקסװעשזרַאסימַָאק ַאנװָארָאדָאיפ ארעיו עמעלמעג

 תעב ,וקילבכ עפמַאלפעצ ענייז רַאפ טבעװשעג ,ןגָאװטיײר ןשיטסאטנַאפ  ַא

 יד ײברַאפ ןעגנַאגעגמוהַא ַאװָאשטנַארַאס ןוא ןושיַאילעיב שימ ןיא דע

 ."פלדנַאהרעטנוא , ןוא טסעומשעג ןוא םונסיוא רעגיר ןופ סעילַאוװכ

 טשינ ביוא ,הפוש ַא ןופ קפס ןָא טכַאמעג ךיא כָאה קוררגײא ןַא

 רָאפקערײיד ןופ בָאה ךיא סָאװ ,גַאלשרָאפ רעד ...טָאידיא ןכלַאה ַא ןופ

 װָאפַאמלאד טָאה רימו .רעקידנגָאלשרעד ַא ןייז טזומעג וכָאה ,ןעמוקַאב

 זַא ,קידנסיוװ ,ןקירד ךימ ןלעוװ ןרָאינערּפערפנַא ןַא ,טנרַאװעג גנַא? ןיוש

 .חרירב ןייק טשינ בָאה ךיא

 השעמ רעיײז טלדנַאהַאב ריס טָאה וועיאילעיב זַא ,ךיא קייוו טציא

 -- ןעװעג עגדָארג ןוא םיא יב ןיא הגרדמ עשצעל יד ;"ןעמלעפנעשזד,
 | - .40 םגײלעגרָאפ רע טָאה רימ ,?בורי 0

 ןעמעננָא טלַאװעג טשינ ,טלפײװצרַאפ ןעוועג ,תועמשמ ,ןיב ךיא
 | י .גַאלשרַאפ םעד

 ןכליּפש ,ןייא טמיטש , :ןוקצַאװַאלג ןופ עשעּפעד א טלוב קנעדעג ריא
 ."יקצ טָאװָאלנ ,ךייא שוק ךיא ,ץלַא

 :ַאמלאד וצ גנודנעוו ןיימ ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןעועג קפס ןָא זיא סָאד
 *?ןָאפ ךיא לָאז סָאװ, :גערפנָא ןַא טימ ןווָאמ

 ןיב ,עמַאהגעלעט  סיקצַאװָאלג קידנענעייל ,זַא  ,טנייה יוװ קנעדעג דיא

 ."דייא שוק ךיאָפ :טפירשוצ רעד ןיפ טרירעג ןעוועג ץלַא ןופ רעמ ךיא

 ר !יישוק ַא ןקיש ,, ֹוצ ידכ ,םינמוזמו ןבעגסיוא

 טשינ קנעד עג  ריא) ."טקַארטנַאק ןטשרע ןיימ טעמתחעג} בָאה ךיִא

 -- (מ סקַארטנָאק ַא .םַאהעג אומקַאפי עד רימ ןבָאה יצ; ןוינעג

 י ר | ראש ראו ר .ןעשעג
 רָאּפ ַא רצה געפו עכעלטע טכַארברַאפ ךיא בָאה םי גערב ןפיוא

 רעשינַאפמיס רעד ;ןבכילברַאֿפ רימ ןיא ןורכז ןיא עכלעוו ןופ ,(?ןכַאװ

 .טכָאפײנש טנעגיריד רעד ןוא רעטסעקרַא
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 טבעווש ןוא רָאיזַאטנַאפ רערַאכלײהמוא ןַא זיא רבד לעב רעזרנוא ןַא
 רעקימורַא רעד ןופ םייוו ױזַא ןענעז סָאװ ,ןרעפס ןוא ןטלעוװ ןיא .םורָא

 ןיא סָאד --- גערב ןפיוא דמַאז םעד ןופ םנקלָאװ יד יוװ ,טייקכעלקריוװ

 זא ,ןרעלקוצפיוא ןעגנוווצעג ךימ עז ךיא רעבָא .רָאלק ןיוש רענעייל םעד

 :רַאֿפ דלעה רעזדנוא יב ןעוועג ןענעז סעיזַאטנַאפ עטליּפשעצ יד ןיא
 ,ןטפַאז:םנבעל םימ ןסיגנָא ךיז ןגעלפ עכלעוו ,אמויד יגינע ענייז ןפכָאלפ

 ןוא ןערב ןיא ךעלסילשסיוא םֹוּׂס ןכעלגעטלַא ןפ | פ ק ַא 8 ןרעװ

 ןבָאה דגַאטשוצ "ןקיאור ןיא .עיזַאטנַאפ רעטליּפשעצ ןופ טכיל ןיא

 םענעי םיא ןיא ןפַארטעגנַא עגולקסנבעל ,עשיטקַארּפ ,ערעטכינ ןשטנעמ

 ווש טָאה רועיַאילעיב !כלעװ ,ם 5 | ג ,"טָאידיא ןבלַאה,,- ,"המוש ,

 קידנבָאה ,ם ע ד כ ָא נג ןוא ?ַאנַאסרעּפ ןייז ןיא טרישזַאגנַא טַאהעג
 ומכ םעפע טימ םיא ףיוא ןקוק ,נערב ןפיוא לָאמ עכעלטע ןפַארטעג

 ןטשרע םיב לָאז רעמענרעטנוא רעטינעג ַאזַא ...ןקיקב "ענעקַארשרעד,

 ,ןַאזעק:רעטאעט רענדָארג ןופ לַאנָאסרעּפ םעד קידנלעטשנעמַאזוצ ,טירש

 טַאה סָאד -- ?טעשזדויב:שדוח ןייז ןופ לבור 40 ןפר א װ סיור ַא

 ,?וויופ םוצ ,סָאװ ןוא .טימעג ןייז רָאטקעריד םייב ןעמסרַאפ טזומעג

 טאהעג ךיז קפס ןָא ךָאד טָאה רע ?שדנעלברַאפ .?טריפרַאפ םיא טָאה

 :אעמ רעװקקָאמ ןיא רשפא ,ןרעפס=לוש יד ןיא םיא ףיוא טגערפעגכָאנ

 ןרישזַאגנַא וצ דוסי ַא טַאהעג רע טָאה קפס ןָא ?טפַאשלעזעג;רעמ
 םקוקעגוצ טַאהעג ךיז טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא ...רָאישקַא ןגנוי םעד
 ,העש 9 ןופ ךֶׁשֹמ ןיא טנַאקעג טָאה רעכלעוו ,?טסיטרַא , ןקיזָאד םֹוצ

 רעמ ץלַא ,טרָאװ ןייק ןדערסױהַא טשינ ,אװָאשטנַארַאס טימ קידנרוצַאּפש

 .םימעגנ ןשיראינערּפערטנַא ןייז ףיוא רענטומעלַאק ןרָאװעג םיא זיא

 --- לָאמַאטימ ןוא

 :ישפ טנװָא םענעי טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא רעשינָאפמיפ רעד
 !"ץעינָא פמיס עש יט עטַא פ י ד, ,עינָאפמיס ע5:6 סיקסווַאק

 ?ץלטַאש ,, ןיא זירַאּפ ןיא ןָאטענּפָא דיז וטָאה רוחבו רעזדנוא ומימ סָאװ
 ;םעקרָא סנַאלָאק + דנומדע ןופ ןטרעצנָאק יד ףיוא (08846160)

 ןיא .לײט ןטייװצ םעד טנעײלעג טָאה סָאװ ,רעד סיײװ סָאד -- רעש
 { ב ע 9? ןיא סָאװ ןסיווהער ריז רימ ןלעװ ,ןבעקרעד ןרימ זַא קייט ןמיס

 ;עצ ס'נ ערװ ַא ה ט ע כ -- ןגָארטעגנײרַא טָאה דיחי:ןב רעזדנוא ןופ

 -- טָאה (םריגיריד .?ייפ 1024 םייב רימ {טלַאה ָאד ..טרעצנָאקילַאמ
 יי 7 .פ בָא פי גש



 ןײרַא דימ קיזומ טגנערב גָאט ןקיטנייה זיב טייהניק רעטייוװ ןיימ ןופ

 ןופ :טגָאזעג מלָאװ'כ ,קורדסיואנליוװ ןקינזטסוװַאב ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא

 ,טּפַאזעגכרוד רעװ ךיא ןעוװ .םורַא ןיימ ףיוא --- "?ףירגנָא, ןקיטסול:סנבעל

 :רַאֿפ טלמעד ,קרעוו ןשילַאקיזומ ןסיורג ַא ןופ טלַאהניא ןמימ טליפעגנָא

 :עצ ןײמ ןופ טײקטלּפירקרַאפ יד רוּפש ַא ןָא טימעג ןיימ ןופ פדניוושי

 ןעלטיּפַאק יר ןיא ןבירשַאב יונעג בָאה ךיא ןכלעװ ,ןליוװ ןפעשטעילַאק

 ןופ טוָאלעגסױרַא טשינ ךימו טָאה רעכלעוו זוא ,ןרָאי:רעדניק עניימ ןגעוו

 ?רַאפ וצ ןרעהפיוא ששינ ךימ שעוװ ןוא דָאירעּפ רענרוברעטעּפ ןיא םעלק

 .םייצ) רעדעי וצ זוא םוטעמוא ןרעשיברַאפ ןוא ןגלָאפ

 םטכָאּפײנש רעטנוא עינָאפמיס רעשיטעשַאּפ רעד ןופ קורדנייא םער

 יד שימ ןכײלנהַאפ ךיא ןָאק ,19010 רעמוז הףָאהנרָאיאמ ןיא גנורישזיריד

 רעירפ ןענעז עכלעוו ,"עלטאש ,, רעזירַאּפ ןיא ןטרעצנָאק יד ןופ ןקורדניײא

 ...ןבירשַאב יונעג ןיוש

 ;=לַאז?וָאצופויל , רענילרעב ןיא ןטרעצנַאק ערַאברעדנוװ יד טשינ

 טשיג טָאה טריגיריד ןעװ ,ןיװ ןיא לקיצ רעכעלסעגרַאפמוא רעד טשינ

 2טרַאג גײװ -- ןענַאמָאלעמ רעניװ יד ןופ "יטַאנּפָא , רעדו יו רערעדנַא ןייק

 טשינ ;("עשיטעטַאּפ ,, םיקסוװָאקישט טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ןפרַאד) רעג

 רעטעּפש רָאי 18 טימ טשינ וליפא ןוא גרובסרעמעפ ןיא -- שיקינ רוטרַא

 ןופ קורדנייא םעד ןשיװּפָא טנָאקעג טשינ ןבָאה -- י ני ג ַא ק ס ָא ט

 .טנזא םענעי טרעצנַאק סטכַאפיינש

 99 רַאפ יװ ױזַא "קיזמ,זילב ס ש י נג רימ רַאפ ןעוועג זיא רע

 ךיא יז ר ע ס ע נב ,רעכיז ,ןבָאה סָאװ ,רערעהוצ 100 ערעדנַא יד ןופ

 רעד ןֹופ ןוא קרעװ ןופ ןטייהלצנייא ןוא םיטרּפ עלַא ןצַאשּפָא טנַאקעג

 ,ב ו ט"ם וי א ןעװעג טרעצנָאק רעד זיא עַלַא ענעי רַאפ/ ;גנוריפסיוא

 :ַאב ,ןטכױלַאב ןבעל סָאד ײז טָאה סָאװ ,ט * ק כ ע ? ר עי פ ַא
 ,"בוט:םוי} ןײק טשינ ןעוועג סע ןיא רימ רַאפ ...טכעלרעההַאפ ,טנייש

 :ײװ ןייג) וצ ןילּפמַאדש ַא ,ץנעטסיזקע רעשכַאװרעד ןופו גָאש ַא --- טרעײנ

 ןייק קידנבַאה טשינ ,געלפ ךיא !כלעוו ףיוא ,געטש:סנבעל ןיימ רעביא רעמ

 ,םישדה -- טפָא ןוא ,ןכָאװ ןופפ ךשמ ןיא ןביילב ,רָאטמקַאפ ןשירעקעוװהעד

 ןעוועג ןיב דיא .טסָארפ יא ענמולַאקיזיא ןַא יװ ױזַא ,דעלגעװַאבמװא

 םענייא .ןייק םימו טָאה סָאװ ,דיחי:זב רעטעשטשעיּפעצ ,רעטעװעלאבעצ א

 ןעמַאזנײמעג ןייק ןעניפעג וצ ןענַאטשרַאפ טשינ !שטנעמ עקימורַא יד ןופ

 ןײגסױרַא ןוא ,הזגור !פורסיורַא ןטנַאקַאב םעײג ןדעי ייב טנעלפ סָאװ ;ןושֿ

 גיק בָאה ךיא ?יײוװ--- זיולב ךיא געלפ רעצנַאג ַא סעיצַאוטיס עכלעזַא ןֹופ
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 ...םצוּפענסיוא ןוא טגרָאזרַאפ ,טַאז קידנעײז ,ןבָאה טפרַאדַאב טשינ םענ

 2יפעג וצ טקיטיײנעג ךיז טלָאװ דיא ןעוו ,ןעוועג רימו טלָאװ רעטיב ןוא רעוושי
 ?רעד וצ ךיז לטימ רעדנַא זיא סע סעכלעוו א רעדָא עיצקעל ַא ,לעטש א ןענ

 .ּפַאק ןרעביא ךַאד ַא ןעגניד ,דגב ַא ןָאפנָא ,ןרענ

 -- ןפַארטעג ןטרָאג ןיא ךיא בָאה ףָאהנרָאיאמ ןיא טרעצנָאק ןכַאנ
 :רעװ ןעצ ַא רימ ןופ ןרעהוצסיוא ןזיװַאב טשינ טָאה רע .ןװעיַאילעיב

 .טלַארפשעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז יװ ,רעמ

 :עג רע טָאה -- !שטנעמ רעדנַא ןַא טנייה רימ ריא טייז סעּפע ---

 אנירעטאקעי ֹוצ טמוק ..ןעזעג טשינ ךָאנ ןכלעזַא ךייא כָאה'כ -- סגָאז
 !ַאנוועיעגרעס

 ,ןוא ריא וצ טריפעג ךימ רע פָאה ,םערָא ןרעטנוא ךימ קידנמלַאה

 טָאה יז .ןָאטעג גָאז ַא ?ימש ריא סעּפע ,סיוהַאפ טירש רָאּפ ַא קידנכַאמ

 פפאשלעזעג עניילק ַא ןייטש טזָאלעג ,רימ וצ טיירדענסיוא קישסַאה ךיז
 .טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןעגנַאנעגוצ ןוא

 ןשיטלַאב ןופ גערב ןפיוא ןוא טלעװ רעד ףיוא ךָאנ טבע? ריא ---

 םשינ ןוא ענליוו ןיא גנַאל ןיױש םנעז ריא זַא ,טנימעג ןבָאה רימ ?םי

 טימ ךיז קיטיײג רַאפ ןפלַאהעג טשינ טָאה ריא סָאװ ןפײרנַאב טנָאקעג
 ?גנַאלנכַאװ ןלַאפרַאפ ריא טרעוװ עשז וװ ...ןענעגעזעג וצ ןדנוא

 :ַאמ ןיא טשינ ,אנוועיענרעס אנירעטאקעי ,ןלעבוד ןיא זיו ךיא ---

 !ףַאהנרָא"

 ד ןופ זוא ןלעבוד !ייק ףָאהנרָאיַאמ ןופ ןוא !עיטיוװװטסוװַארדז --

 טנָאקעג טשיג ריז ריא טָאה ?עזייר םישהח 2 ןיא ףָאהנרַאיַאמ ןייק ןלעב

 ...ייט זָאלג א ףיוא זחנוא וצ ןעמזק צו ןביילקסיוא

 ענליװ ןופ יװ רעטנעענ ךס ַא ןיא ףָאהנרָאיַאמ ןייק ןלעבוד ןופ ---

 שפיװַאמַארבַא ינעגועי רעבָא ,אנוועיעגהעס אנירעטַאקעי ,ענדָארג ןייק
 ענליװ ןיא סַאגןעּפָאש ןופ טרישרָאפסנַארטרעבירַא טשינ ךימ דָאד טָאה

 .ענליוו ןיא רעטַאעטײטַאטש ןזיב

 =ַאמ ןייק ןלעבוד זופ ןעמוק ןטימ תוכייש ַא רַאפ סע טָאה סָאװ ---
 ?ייפ ןעקנירט הףָאהנרָאי

 רעביא ןײנוצמוהַא טסול ּפַאנק בָאה ךיא !תוכייש עסיורג ַא רעײז ---

 ןיא ןליּפש טשינ ךימ ןזָאל סָאװ ,תוביסו עקיבלעז יד בילוצ הףָאהנרָאיַאמ

 ...ענליוז

 םענעשָאלרַאפ ַא טימ ןוא "ךָאטש , ַא יװ ןעמונעגפיוא סע טָאה יז
 :ענ טָאה יז סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד וצ קעװַא ןוא טרעקעגּפָא ךיז קילב
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 רער ךיא זַא ,ןענַאששרַאפ טונ .רעבָא םָאה .װעיַאילעיב .ןזָאלרַאפ טַאה

 ,ןעניווװ 'וצ .םביולרעד טשינ ןדיי טדעוֶו ףָאהגרָאיַאמ .ןיא סָאװ ,םעד ןגעוװ

 רעקיזָאד רעד זַא .ןליּפש .ֹוצ רעטאעפ רענליוװ ןיא יװ ױזַא .טקנוּפ

 ועיַאלעיב טָאה "טקנוּפ 'רעכַאװש ,ה א ריס יײב ןיא "קנופ,

 די ַא ןעװעג רע ןיא ןײלַא תויה ןוא/ ,טסוװשג ןיוש קפס םוש . ןַא

 טָאה ,(ןרעקמוא ךָאנ וצרעד ךיז ןלעװ רימ) .ןביולג םענװַאלסַאװַארּפ .ןופ

 לימש .ןוא טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא ?ביומש ןטמירקעגסיוא ןַא טימ רע

 | ;ןטדערעגסױרַא
 ןיב ךיא ."קידענג ןיא טָאג רעבָא ,קידארומ ןזיא םולח רער, ---

 רעבָא ,ןײלַא טניימ ריא יװ רעכיג ןליּפש ענליוו ןיא פעוװ ריא זַא ,רעכיז

 וצ 9 רַאַפ טמוק ןגרָאמ ןוא ןטעב :גנַאל טשינ ךיז טזָאל ןעושסַאוװ רעדייא

 ספוג סָארלַא .גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןעז וצ ךייא ךימ טיירפ סע .
 , . יי | א

 =עג ןיא עדַארטסע:;טרעצנַאק יד) ןפרָאג ןיא .ןטנװָא םענעי בָאה ךיא

 ןשיװצ ןטרָאג ןטקעדַאבמוא ןעיירפ - ןפיוא ,גערב עמַאס ןפיוא ןענַאטש

 ןטנעגיריד ןממירַאב רעטעּפש םעד ןעזרעה (ןופייווק ןוא ןבמולק עקיטכערּפ
 רָאי ַא ןופ טענורב רענייש א ןעוועג רע זיא טלמעד :גרעבלעטיפ שזָאנעשזנ

 .ןרעטש ןכיוה םוהַא רָאה עצרַאװש עטכידעג ּפָאק ַא טימ 0

 ןַא םגיווועג טַאה ,םניווועג ןלעבוד ןױא בָאה ךדיא ווו ,ןַאיסנַאּפ ןיא

 ךיז ןוא געט עצנַאג ןציזּפָא געלפ ךיא ןכלעוו טימ ,רעליּפשיוש רערעטלע
 ,רעסישזער רָאימקַא :טסנוק ןופ ןגַארפ רעביא *ןעלגערּפ,, ןוא "ןכָאק,

 0 ...ןעצסנאזימ  ,גָאלַאיד ,גָאלָאנָאמ .,עלָאר

 יוװ -- טסוושג טשינ טלמעד| בָאה .ךיא סָאװ ,סָאה זיא קידריװקרעמ

 וצ זיא ,טריישעג ךיז ןבָאה רימ יוװ ,םעדו דָאנ ץרוק טשרע ...םיא טפור זעמי
 זיא ןָאיסנַאּפ םענעי ןיא רָאיטקַא .רעשנרָאיַאב רעד זַא ,ןעגנאגחעד -ימ

 - !םײהלעדַא וטרעכָאר -..יוװ רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג

 ןצעזַאכ וצ ןפסולגרַאפ דיז יטנַאקעג טָאה רעקינַארפ ןטמירַאב םעד זַא

 ...לכש ןפיֹוא ךיז טגיל סָאד --- ןָאיסנַאּפ םענעדײשַאב א ןיא ָאשינגַאקניא

 ?גֹואיצַאב עקיצרַאה יד .ייב רע טָאה סָאװרַאפ --- ןיא ךעלדנעטשראפמוא

 ןפשינ ,געמ עטשרע יד ןופ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה זדנוא ןשיװצ סָאװ ,ןענ

 ןָאק ָאד רעכָא ,?עקסַאמ,, יד םינּפ ןופ ןעמענוצּפַארַא קימיינ רַאֿפ ןענומעג

 טשינ ןטרעבָאר ןֹופ כָאה ךיא .וימָאמ רעדנַא ןַא טקריװעג טָאה ןײז

 29 ר בג, :?"עמהיפ} יד --- ןעמַאנ ןַיז סיורג יוװ ןטלַאהעג ייםיורג, ױזַא

 גוש 2 עטונ רעײז .ןמלַאה וצ ןעגנוווצעג טַאה -- "ם ײ ה 5ע דַא ר ע ד
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 ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיא בָאה סָאד -- "םילורג, ןייק טשינ רעבָא ,רעליּפש

 םימרעד ןוא רענטרַאּפ ןיימ ןרעה טזָאלעג קפס ןָא ןסעומש ערעזדנוא

 20 .דוס םעד רימ רַאפ ןקעדשנַא וצ גע םעד ןכַאמרַאפ שנָאקעג

 = ןייק העיסנ ןיימ ןופ י"הרוש עטשרעטנוא , יד ןכַאמ ןלעװ רימ
 ה/ ךיא ,טנעמעשזַאגנַא ןפשרע ןימ !גירק !עמוקעג ןיב ךיא :ףָאהנרַאי

 ;עגנָא םעד טכיירגרער קידנבָאה ,קירּוצ ןרָאפעג ןיב ךיא ;ןגָארקעג םיא

 ףיוא .,גנוקריוװ עפיפ ריא ,העיסנ ןיימ ןופ ןכות רעד רעבַא ...ליצ ןטקרעמ

 טשינ--  ןעוועג זיא עיצולָאװע רעכעלרעניא ןוא טלַאטשעג ןופ געוװ ןיימ

 יי ;ןייג -- .ליצו םעד ןכיירגרעד | ןופ טקַאפ רעלַאער רענעקורט רעד

 עקידנשיוה יר ןופ טײלגַאב ןיא עינָאפמוס עטסקעז םיקסוָאקיײשמ

 ?טיס רעד תעכ טָאה סָאװ ,לדנעגער טכייל ַא רעטנוא קיטלַאב ןֹופ סעילַאװכ

 םמערָא יד ןיא ןעמונעגניירא ךימ טָאה סָאד ,טָא -- ןלַאפ ןבױהעגנָא עינָאפ
 ?ניאַאב ,טרעבױצַאב ,טשרעהַאב ךימ טָאה ,טיקכעלנײװעגרעסיױוא זופ

 ' .עיזַאטנַאפ ןײמ ן| דנוִצע גנ ָא --- ןוא טסול
 רעכלעוו ,עגדָארנ ןיא ןָאזעס ןיימ  ןבױהעגנָא ךיז טָאה טנוָא םענעי

 לפ יד ןיא עי צ א גי מ לו ק ןופ ןטנעמָאמ ןענעכיײצרַאפ וצ טָאה

 ?ַאעמ װ יומרערגוהרָאי בלַאה ןיימ ןופ ןשינ עעשעג עקיברַאפקיפ זוא עקילָאצ

 2 | | | .געווטרעט
 רעטמירַאב רעד ,ָאקשעשזַא אלע ! זופ טרָאניױװ סָאד זיא ענדָארג = |
 ןיוש סייוװ רעטעלברעדניק עניימ | ם .ןירעטכיד רעשיליופ רערעלוּפַאּפ ןוא

 ןפנעמיטנעס רער טצנַאלפרַאפ ןעוועג רימ ןיא ןיא היט יװ רענעײפ ןיימ
 ךיז טָאה סָאװ ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא .ןעגנוטסייל ןֹוא תונויסנ סנלוּפ רַאפ

 ןוא עינָאפמיס רעד ןֹופ ןדרָאקַא יד רעמנוא טנװָא םענעבירשַאב ןכָאנ
 ןצירּפש יװ ,ןעזעגסיוא רימ ןֿבָאה סָאװ ,לדנגער ןופ םנּפָארט יד רעטנוא

 ןיוש רימ טָאה ,טמַאלפעצ ןוא ןעגנוזעצ --- עילַאװכי רעטנעָאנ רעד ןופ

 ?סיוא ןײמ ףיוא גנוביוהרעד ןופ לָאבמיפ ןימ ַא יװ ןזיװַאב ךיז ענדָארה

 יי .ילָאט,,'ןקימוהַא ןרעביא "גראב, א יו ;געװ ןפליײוװרעד

 םימ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב ןצרַאה ןיא טכיל םעד טָא טימ

 =עגנָא םעד רָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא ךיא ןיב .גנולַארטשַאב רעקיבפעז רעד
 8 ר יי .ענדָארג ןייק ןעמוק

 ןופ העיסנ רעקירהעש ַא ךָאנ ?כה רסֿב ןָאגַאװ ןופ ! ןעגנַאלעגםױרַא
 ;עג ןוא לצעלּפ ןפיוא סיױרַא ,לַאזגָאװ םעד ןעגנַאגעגכהוד .דיא ןיב ,ענפיוװ
 קי א יט ר יד סעל וו ןבילב

 -?ןעװעג ָאד ןיוש ש ןיב ריא; |

 א 6
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 קָאטסילַאיב ןייק ענליוװ ןופ ןרָאפעג ךיא ןיב קירוצ ןעצ רָאי ַא טימי

 -- רעדורב רערעגני סרעפומ ןײמ טניוװעג טָאה ןטרָאד :טסַאנ וצ

 ב ןיוש זיא רענעײל ןײמ ןכלעװ טימ ,"עש ריה ?קנָא ר ע

 :ַאב ,טלפמעמשעג "לקנָא , רעד טָאה טָארקנַאב סרעטַאפ !תעב .טנַאק

 ךיא ןוא ,זדנוא יײב ןשיפ ןוא קנערש עלַא ,סקַאװפירטפ טימס קידנסיג
 =פימ םיא גנומענרעטנוא רעװַאקעשש ַאזַא ןופ חור:תחנ סיורג טימ בָאה

 .ןפלַאהעג

 :עג ןיא'ס .תוכוס געטי ערעדנַא יד ףיוא טסאנ ֹוצ ךיא ןיב ןרָאפעג
 גוצ ןיא .מסברַאה ןכעלמייהמוא ,ןטכייפ ,ןליופ ןופ רעטעוו א ןענַאמש

 ןיב ענליוו ןופ העש רָאּפ יד .רעלמייהמוא ןוא קיטסברַאה ןעװעג ךיוא זיא

 ףיוא .סײקילײװגנַאפ רעקידנקירד א ןיא ןגיוצעג ךיז ןכַאה ענדָארג

 םונימ 18 -- 10 ַא ףיוא ןלעטשּפָא גוצו רעד ךיז טגעלפ עיצַאטס רעדעי

 רעקיטעמוא רעד ןשינשעגנייא קיבײא ףױא יװ ןבילבעג זיא חומ ןיא ןוא

 =עג סָאה סָאװ ,ףייפ ןגנַאל סרָאטקודנָאק ןרַאפ ןקָאלג ירד ןופ גנַאלק

 ...רעטייװ ןרָאפ רימ זַא ,הרושב יד טכַארב

 ,?ָאנדָארג) :טםירשפיוא ןַא רעטצנעפ ןכרוד ןעזרעד בָאה ךיא זַא

 ,ןָארעּפ ןרעביא ןיײגכרוד ךיז ,ןַאגַאװ ןופ ןײגסײרַא ןסָאלשַאב ךיא כָאה
 ?םיוא טָאה ןגער רעד ..ןפפוק עשירפ ןעגנילשנײרַא ,סיפ יד ןכיילגסיוא

 ןביוהעגנָא ךיז סנקלָאװ עטכידעג יר ךרוד ןבָאה ?מיה ןפיוא ...טרעהעג

 בָאה ךיא זַא ,ךיז קידנסיװרעד ...ןיישנָאפ ןופ םינמיס סעּפע ןּפוטשכרוד

 ןפיוא לַאזקַאװ ןכרוה סױהַא ךיא ןיכ ...העש עבלַאה ַא טשינ רועיש טייצ

 .סַאג

 ןוא ײװצ טיס טלגנירעגמורַא ,ץַאלּפ ןכיורג ַא ןעזרעד כָאה ךיא

 ןופ טייקלימש יד טשרעהעג טָאה ץַאלּפ ןפיוא .רעזייה עקיקָאטש:יײרד

 ,םגעװַאב ךיז טָאה סָאװ ,ךַאז עקיצנייא יד ...תורבקה:תיב םענעזָאלרַאפ ַא

 =םֹנֲא ןינב ןקיקָאפש:8 ןופ ךַאד ןרעביא סנקלָאװ ערעוװש יד ןעוועג ןענעז

 טשינ ןוא ןעװעג םשינ ןיא שינעפעשַאב קידעבעל ןייק .לַאזקָאװ ןגעק
 ןעגַאטשעג ןיב ךיא קָאװ ,טונימ ןצפופ ,ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגנָא

 .טייקטמרעוויקגרַאפ רעטולַאסבַא ןופ הכולמ רעקיזָאר רעד ףיוא םקוקעג ןוא

 ןופ חמש ןפיוא ןענַאטשעג זיא עדייבעג:ןַאב רעד דַאפ טרַאה ץַאלּפ ןפיוא
 ךיוא זוא לַאפ םענשי זיב ךיא בָאה ַאזַא ...עמַאלב ַא --- םורַא רעטעמ 90 ַא
 רעצנַאג רעד רעביא ןוא רילָאקנזײמ ,יורגנלקנופ !ןעזעג טשינ רעטעּפש

 ...ריקַאל ןקירנעשטשילב ןופ טכיש ַא טימ טקעדַאב יװ ױזַא גנעל ןוא טיירב
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 :עבעל עקיצנײא ןוא עײטשרע יד ןעזרעד ךיא בָאה טקנופלטימ ןטכער ןיאנ

 | יוק יד ני א ןַא -- האירב עקיד

 2נוא םיפ יד ,רעשרעה:חהזמ ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא ןסעזעג זיא רע

 ,רעפײװ ןהעש עגנַאל ךָאנ זַא ,ןוחטכ ןלופ ןיא טלמירדעג ןוא ,ךיז רעש

 טרעטשעג טשינ החוגמ עסיז ןייז טעװ -- רעירפ ןחהעש עגנַאל יװ טקנופ

 ...ןרעוו

 ןקוק םיא ףיוא זַא ,טקיפרער קידנבָאה ,רשפא ...גנולצולּפ --- ןוא

 =רעד קידניא ןיימ ךיז טָאה --- האירב רעקידעבעל רעשייווצ ַא ןופ ןניוא

 עג ןיא ץַאלּפ רעטסוּפ רעצנַאג רעד ןוא ,טרערורעצ ןוא טָארדַאכ טליפז

 :=װרשעגשרלַאװג, ןדליוו טימ טליפעגנָא ןרָאוװ

 יָא ב -- רע דלא ב 1 ײ+ע דלָא ה -- ד ע ד א ח;
 "נר ע ד

 :לאב רעדקַאה !רעדלָאב לָאמַארעדיװ ןוא !רעדסַאה לָאמַארעדיװ ןו

 !רעד

 למיה ןקימסכרַאה ןפיוא סנקלָאװ יד זַא ,טכַאדעג ךיז טַאה רימ ןוא

 רעטכידעג ןיא רעד ףיוא שער ןוא ?מיפ ןטכירעגמוא ןרַאפ ךיז ןפיולעצ

 .דרע רעטליהעגנייא עטַאלב
 ןיא ,ןַארעּפ ןפיוא ,עדײכעגַאב רעד ןיא ןפַאלטנַא ךיוא ןיב ריא

 .םייה עכעלפימעג ַא יװ ןזיוועגסיוא טציא רימ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאגַאװ

 ךיא בָאה ,שריה רעטעפ םיײב טסַאג ֹוצ קידנציז ,קַאטסילַאיב ןיא

 בָאה'כ .ןסעגרַאפ יירעדלאב;רעדלאה, ןטסיוטקידלמופ ןפימ קידניא ןיא

 ?לעוו ,"אמסָאקַא לאירוא , ןופ סענעצס 2 טרידומשסיוא דעומהנליח םענעי

 .ןגָארטרָאפ טייהננעלעג רעדעי ייב ןָא טלמעד ןופ געלפ ךדיא עכ

 רעד ןופ שזַאנַאב ןימ טימ קידנעײגסױרַא ,רעטעּפשי רָאי 10 ןוא

 =לאה, םעד ,קידניא םעד שנַאמרעד ךיז ךיא בכָאה ,עדײבעג;ןַאב

 :ווהפ ענײמ !שיווצ טרעוװילנרַאפו ןיימטש |בילבעג ןיב'כ ןוא ,י"רעדלאב:רעד

 יד ןעגניז סע ֹוװ ,טָאמש רעד ןיא רָאפ רימ טייטש סָאװ ,םעד ןגעוו ןעמי

 טהעהרעה בָאה ךיא ווו ןוא עפרַאה קסָאקשעשזַָא אזילע ןופ סענורטס

 ...קידניא ןטרעדורעצ ןופ י"רעדלאכ:רעדלאה, םעיד



 תונויסנ ערעווש .זז

 רעגנעל טשינ לכה ךס טרעיודעג טָאה ' ןָאזעפ:רעשניוװ רעצנַאג רעד

 רעבָאטקָא 1951 םעד ןביױױהעגנָא ךיז ופָאה רע :געפ 8 טימי' םישדח 4 יוװ

 :ַאעט ןליּפש .1911 רַאוהכעּפ ןט:8 םעד טקידנערַאפ ךיז טָאה ןוא 0

 4- זילב טנעמענ טסַאּפיקילעיװ ןופ ןכָאװ 7 יד רַאפ ןעמ טָאה רעט

 :ערטנא יד זַא ױזַא --- עט50 יד ןוא ע044 יד ,ע0:8 יד ,עפ=2 יד :ןכַאװ

 ןפימ ןקידנערַאֿפ ן ָא ז ע ס םעד ןגעלפ .(ןעגנומענרעטנוא) סעזװירּפ

 2עג ןיא רַאװ:עצינעלסַאמ יד ןוא .* עצינעלסַאמ רעד ןופ קיטנוז צעל

 רָאװ יוד טגעלפ םלוע רעד :ךָאושרעטַאעט עטכוזַאבשונ ןמסנייממא יד ןעוװ

 סָאװ ,סנגָאמ יר ןּפָאטשנָא ןעימַאב ןוא יי ריז ,ןעגנערברַאפ ,ן .ןעילוה
 טרעוו סָאד .שינרעגָאמ ןוא תוקחד ףיוא טלעטשעגסיוא ןַײז ךָאנרעד ןלעוװ

 ןוא ןשינעעשעג עקידרעפייוו יד ןופ גנורעדליש יד ידכ ,ש?ייצרעד .ץלַא .ָאד

 ידכ ;טפוק רעד ןיא ץעגרע ןעגנעה טשינ ןלָאז ןשטנעמ ןשיווצ ןעגנויצַאב

 ,ןפלעוו יד ןופ טַײקנדײשרַאפ יד ןעמענַאב וצ ןײז רעלגעמ לָאז רענעייל םעד

 ןעמַאזוצ ןענַאק ןוא ןבעלנײרַא ,ןליפנײרַא .ךיז םיא ןפור רימ עכלעוו ןיא
 יוב ןסַָאה יא ,עטונ סָאד דמערפ רעד ןיאו ןביל יא ."דלעה ,, רעזרנוא םימ

 ישו ר --- .ןופ טלַאטשעג יד םומע וא ןענעקרעד ןוא עטוג:טשינ סָאד ריז
 22 גיב יי : יש ש גע מ "ןע

 .ענדָארג ןיא זָאזעסרעשניוװ ביוהנָא םייב ,סע וטסייהי ,רימ .ןטלַאה .-

 טנשרַאק ,, םווָאכעשט .:ןסעיּפ ייווצ ןופ ןבָארּפ וצ .וטָארטשנוצ זיא ןעמ

 ."ןֿליוװ רעטצעל רעד, :סָאקנעשטנַאד:שטיװָארימעיג ןוא "ןטרָאנ

 ןופ גנורעדלישּפָא רעזדנוא ןענַאמרעד רענעײל םעד ןטעב ןזומ רימ

 ףיוא ןגערט ךימ טעװ ןעמ זַא ,טראוועג בָאה דיא ..."וװעיַאג, סװָאטַאמלאד

 יא ןעװעג רימ ןופ ןיא סָאד ןוא ..היפנ ,קשח בָאה ךיא עלָאר עכלעוו
 ןוא) טנַאקעג טָאה סע עכלעװ םימ ,ןװיטָאמ יד ?ײװ .הּפצוח יא ,תושּפש



 ,ןבָאה ,רעטַאעט ןופ גנוריפנָא יד ןענעכער ךיז (טזומעג ןוא טפרַאדעג
 םימ טקנופ ןעמַאזנימעג ןױא ןייק ןבָאה םנַאקעג טשיג ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא םורֲא טבעװש סָאװ ,ןַאמנגנוי ןופ סעיצַאריּפסַא ןוא סעיזַאטנַאפ יר

 10 א םעד ןופ ,ןרָאיטקַא 90 ַא ןעוועג ןענעז עּפורט- רעד ןיא ;?סנקלָאװ;

 ןוא סעיציזָאּפ עטמיטשַאב טסעפ טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,י"עקידנריפ ,

 ייב ומלעוּפ סָאװ ,רעגנַאפנָא זַא .ט כ ע ה עקידנסילפסיורא --- םעד ןופ

 ,םעיציזָאּפ ע ר ע ײ ז ןיפ זיא סע רעכלעוװ ַא ףיוא ןרידנעטערּפ וצ .ךיז

 םיא טרַאש ןעמ .השוש ַא -- קיטײצכײלג ןוא קינהּפצוח ַא --- םדוק זיא

 ....סָאריּפַאּפ ןופרעכיורעגסיוא ןאו יו גנוגעװַאבטנַאה ןַײא ופימ ּפָארַא

 :יטַאמַארד ,עשימַָאק .יד ;טלגנירעגמורַא דימ ןבָאה סָאװ ,ןששנעמ יד

 יד ןופ ךשמ ןיא ןסיוטשנעמַאזוצ יד ןופ ןלַאֿפ .עשימַאקיגַארמ ןוא עש

 וצ ןוא ןכַאל .וצ טייצ ןבָאה ןוא ןעלדנַאהַאב ךָאנ רימי ןלעוו -- םישדח 4

 עמשרע יד ןופ / "עיציזָאּפמָאק, רער ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימָאק ָאד .ןצפיז

 עגנולעטשרַאפ 2

 טשאב זיא סָאװ ,עלַאר א ןעמוקַאב ךיא בָאה יןמרָאגנשרַאק ןיא
 .ענסוה ןקידנרעגנוה .םעד .טגנַאלרעד , :עזַארפ רעקיצנייאגײא ןופ ןענ
 עזַארפ- ןייא טימ ןַאק .רָאישקַא ןַא זַא ?!ןפנָארב ףיוא סעקיּפָאק 20 רעד
 :ַאב ,,טליײצרעד ךיא כבָאה -- "?רע.זיא רעװ, :ןגערפ םלֹוע םעד ןעגניווצ

 רעד 1 ; ףיוא| ןילרעב ןיא !װָאדינַאעל טימ ןעשעג זיא .סנױזַא יװ קידנביירש

 ."ששיװָאנַאהַאי רָאדָאיפ רַאצ , ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע

 | נאט ףשעג יד זיא יוזא) "רעיײגכרוד , ןטימ זַא ,טשינ קפס .ןייק זיא'ס
 ;רָאגנשרַאק , ןיא "ןענָאזרעּפ עקידנקדיװ , ןופ המישר רעד ןיא טנכײצַאב

 .??טסיטאטס,- ןייק טשינ זיא רעי:זַא ;ןזײװַאב רָאיטקַא ןַא ןָאק---- .("ו

 ה'נַא ט ש אב ןגעוו ןדערו וצ טנַאסערעטניא  ך עייו'ז .זיא/ס |

 םעד זיא .ןַאק קוהר דנייא רעד סָאװ ןופ - :ץילבפיוא ןימ אזַא ןופ ן 2 ײ מ

 ןלעטשּפַא טשינ םעד ףיוא ָאד- דיז ןלעוו .רימו רעבָא ?ןפַאשַאב ןרעוו לַאפ

 - ַא ג ןישולח?ק םָאה טנַאטויבעד .רעזדנוא זַא ,קידניב ןוא ץרוק ןגָאז ןוא

 עקידנעגוווװייב ?יומ א .ןופ גנושיוטנַא-.רעד וצ ---{ ז.י-וװ ַא ב .טרש ! נ

 2ןּפער ,, פקיטש ַא| פוט = ןּפסערג;--- ןעטייוװצ-ַא  ןופ --- חור:תחנ .םוצ ןֹוא

 טלמַאזעגנָא ,ףכית ןהעוװ ןהעד עי ןגעוו ;טַאהעג "רוחב .רעד טַאה .?עיצַאט

 2ַאמלָאד .טַאהעג ךיז רַאפ ןעמ טָאה ָאד ?"ןענַאװנופ , ,?י"רעוו , --- .םיטרּפ

 ?םרוד רעד זַא ,ןטרַאװרעד וצ טקעלקענ טָאה ןײלַא םָאד --- רעליש ַא סװָאט
 :וקנָאק;} א ריז רַאפ טָאה ןעמ זַא ןוא ןגָארטענרעבידַאנ ןרעוו זומ טינש

 יח זופ .ןצימש טימ.'ןטסעמרַאפ ךִיז רעטעּפש:רעירפ :טעװ- סָאװ ,?טנער
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 קפס ילב ךיוא זיא "ןוועיַאג ,, ןליּפש וצ היטנ עקיריג ןיימ ןוא .?ּפעקנּפרַאק ,,

 :רעד םצע ןיימ ;טימעג םענעגָאלשרעדו ןיימ ןופ ןצענערג יד רעביא סיורא

 :זעיצנעמערּפ רענעשנווועגמוא ןופ זײװַאב ַא זעוועג ןיוש זיא טיײקנגָאלש

 ?םהא 7 ע מס טימ טרַאװעג ןעמ טָאה טויבעד ןפיוא רוציק ַא --- םייק

 :רעוו:6 ןייז זוא "רעיײגכרוד , ןופ טלַאטשעג יד יװ טײקשנַאּפשעג ןוא קרעמ

 טָאהו װעיַאילעיב !ןעשעג טשיגרָאג זיא'ס' -- ןוא .טנידרַאפ ץַאז רעקידרעפ

 לייא .ךיא :"עזוַאּפ ַא רַאפ ארומ בָאה ךיא, זַא ,ןזיועגנָא עכָארּפ ַא ףיוא

 2קעריד;רעדו ,טגניוטשעג טָאהו רע ...ןפיולשנַא ןוא עזארפ ןיימ ןדערוצּפָא ךיז

 רַאפ סיורא ךיִז ךיא זײװ רעטערבלוש יד ףיוא ןליּפש רָאי 9 ךָאנ סָאװ ,רָאמ

 טײקמַאזקרעמשיוא סרעיושוצ ןופ ףױלטנַא ןוא ןשטנעמ ןסינעגצטשינ אזא

 !פ -- ןעמענרַאפ עניב יד ןָאק ךיא תעב ,ןמונימ 2 זיא

 געט רַאּפ ענעי קידנטכַארטַאב ,ט צ י א ןַא ,ןײז הדומ זומ ךיא

 --- ,ןעזעג סעּפע רָאי 90 טעמכ עקידהעטעּפש יד רַאפ בָאה סָאװו ,גיוא ןַא םימי

 טנַאקעג טשינ בָאה ךיא ס ַא װ ר ַא 8 ךיא ףײרגַאב טםציא טשרע

 .םונימ 2 יוװ רעמ םלוע םער טנװַא םענעי ?ןפלַאה ,

 .רעטייוװ ןייג רימָאל רעבָא

 ...ױזַא ,ןטָאש ַא יװ ,י"הארנ וניא , ןא יװ ךרוד ךיא ןיב טנװַא .םעד
 ןוא קנַאבלוש רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שפנ ַא "ןייגכרוד , ףרַאד סע יוצ

 סעצנַאװַאמרַאק 40 ןופ "ערעירַאק:רעלטסניק, ןײז ןכיױהעגנָא טָאה

 | .שדוח ַא

 :בריד ןופ ?טייקיסעמלמימ ןופ טייק יד ןעיצ טםציא דיז טעװ גנַאק יו

 40 טנירק סָאװ ,רָאיטקַא ןַא ןוא ,"גחונ וגהנמכ) םלוע , זופ ?טייקכעלטינש

 פעקנּפַארק יר ןרעטש םשינ ףרַאד ןוא רעמ ןייז טרעוו טשינ ףרַאד ,?בור

 .גָאטײב -- ןעמעמָא ןוא טכַאנײב ןפָאלש קיאוה רעטַאעט רענדָארג ןופ

 .!תעל:תעמ ן| ײ א טהעודעג םָאה ,רענעייפ ,עיצַאוטיס יד

 טליּפשעג ךיא בָאה ?"ןליוו ןטצעל , סָאקנעשמנַאד:שמיװַארימעינ ןיא

 ;רעד רע ןעוװ ןפָארטעג ךיז טליפ סָאװ ,ןקילערא ןטלַא ןַא ןופ טלַאטשעג ַא

 ןרָאװעג ןמורעג ןענעז סָאװ ,ערעדנַא קילדנעצ ַא ןשיװצ קידנציז ,טרעה

 ןטוֿפ זַא ,רעדורב ןרעגניי םענעברַאטשהַאפ ןייז ןופ האווצ יד ןרעהוצסיוא

 רעד ןופ 0 ם ? ע ח א ןעמוקַאב וצ רע טָאה ?ןליוו ןטצעק , סרעדורב

 רעד דעכלעװ שימ ,יורפ רעד ןרעהעג לָאז טפקעה ערעדנַא יד ןוא השורי
 טלַאטשעג יד ןזיא גנוקדנַאה רעצנַאג רעד ןיא ...ןוז ַא טָאה רענעברָאטשהַאט

 ?עלצעזעג רער טלעפשעגננעקמנַא יורפ ?"רעכעלצעזעגמוא, רעד פָא ןופ-

 פיו ,טריגירטניא יז .ןלױװ ןטצעל,, םעד ןכערב ןשמוקעג זיא .סָאװ ,!"רעכ
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 עשירעיוּפ, םוש ענייק ןופ ,"רעמומ ,, ןייק ןופ ,"ןוז , ןייק ןופ ןסיװ טשינ
 | י ..."ןעגגושלעפ

 :טימ רעטסעדנימ ןייז ןיא ּפָא !"רעכעלצעזעג , רעד טגָאז רעטלַא רעד
 יופ טײז רעד ףיוא סעיסַאּפמיס ענייז עלַא םימ ןצנַאגניא זיא רע .ףליה

 זיא רע זַא ,טרעהרעד רע ןעוװ ,זיולב ןוא האוצ רעקידהשוי סרעדורב
 יד רעביא רע טסייר ,סטשוג ןוא בָאה ןכעלגעװַאב םוצ ףתוש רעכלַאה א

 םענעזנַארב םעד ןזומ ,סיוא טמוק ,ןעמ םעװ, :ענַארפ ַא טימ- גנונעייק

 רענעגַאלשרער רעד וצי קידנדנעװ ךיז ,ןוא *?טפלעה ףיוא ןכערבעצ רעגיײו

 ןיא רע ןַא ,ריא רע טגָאז ,קינעמילּפ "ןכעלצעזעגמוא,, ןייז ןופ רעטמומ

 לָאז ...טפלעה עצנַאג יד ןוא קנַארש !בלַאה םעד ,רעגייז ןבלַאה םעד לחומ

 ,גָאלָאגָאמ ןקיטונימפניפ ךרעל ַא ךָאנ ןוא ...!טייהרעטנוזעג ןצונ סע יז
 רע טמוק רעמ ןוא .עניב יד ,גנוציז יד ,גנקמַאזהַאפ יד רע טזָאלרַאפ
 .םשוצ

 ךיא קנֲעדעג -- גָאלָאנָאמ םעד יונ ע ג ןַא ,ןגָאז ךעלרע זומ ךיא

 ריטנַארַאג ,דייר עטכַארבעג:ןבױוא יד ןופ םייקכעלטקניּפ רעד רַאפ .טשינ
 טקוקעגנָא בָאה ךיא ױזַא יװ יונע ג ץנא ג סנעדעג ךיא .טשינ ךיוא ךיא

 ַאירַאמ ןירעליּפשיוש יד ױזַא יװ ;לגיּפש ןפיוא זנָארב ןופ רעגייז םעד

 טָאה ,רעטומ עגנוי יד טליּפשעג טָאה עכלעוו ,אװָאנַאסריק אנוָארטעיּפ
 ןוא ,ריא וצ קילב ןטהערטרַאפ ןיימ קידנעעזרעד ,ןגיוא יד טזָאלע גּפָארַא

 ריפ רעד וצ קידנעיג ,טרעטישענפיוא ןרָאװעג ןיב ךיא יװ ,קנערעג ךיא

 | .ןופנעמסידָאלּפַא ןופ רענוד א רעפניא
 ןיא ךיא בָאה עסעיּפ יד) ןורכז ןיימ טשינ טריפרַאפ רימ טייוו יו

 .גַא ןַא ,"ןטלא ,, םעד טשינ רעבָא ,טליּפשעג ךיוא ןענָאזעס עקידרעטעּפש

 ?האוצ רעד ,לַאקידַאר ַא ,"אפור רעקסמעיז , ַא ,"ץעיּפַארָאמ ,, :לָאר רעד

 :רַאפ וצ ךיז טימַאב ?"עכיביײל, רענרוברעטעּפ יד ןעמעװ ,רעטכַאװרַאפ
 ןעועג זיא סָאד :טכילפ ןייז יירש טביילב רע רעבָא ,ּפָאק םעד  ןעיירד

 -- (.ןרָאי ענעי ?רעליּפשרעטקַארַאכ, ךס ַא יב ןלָארנױרק יד ןופ ענייא

 ,טיצ עשּפיה ַא ןעגנַאנעג ךָאנ ןײנקעװַא "םנטלא , ןכָאנ טקַא רעד זיא
 :ףיֹוא ןַא ןפָאלעגנײרַא וועיַאלעיב זיא טקַארטנַא ןטסשנעָאנ ןתעב רעבָא

 רעקידנעטש ןייז טיול) קירנסײב ,סורדרַאפ טימ ןפורעגסיוא ןוא רעמנערעג
 :רעגניפ ירד ףיוא ?גענ יד (םייהניווועג

 ןפיס ןָאעעס םעד ןענעפע וצ ןסיוטשעג ךימ טָאה חור רעד ---
 יי יי | - *!ןטרָאננשרַאק ,

 ןיא הימ וצ ןדנַאװעג דיז רע :טָאה ?כיימש ןרעדנוזַאב ַא טימ ןוא
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 וצ ןָא טביײה רע זַא ,ןיז םער ןיא סעּפעו :טייקנדירפוצ ..ןייז .טקיר דענסיוא

 יי .ןזירּפרויס עמענעגנָא עקידרעטייוװ רימ ןופ ןטרַאװרעד
 רימ ןבָאה ,גנוטיירגוצ עדילַאס ַא ןעגנַאגעגכרוד טנעז ריא זַא --

 סָאװ טייטשרַאפ ןוא טגנעמַארעּפמעט ןתמא ןַא טָאה ריא רעבָא .טסווװעג

 וה .הלעמ .עטרעוװביוק 'ַא רָאנ זיא סָאר .טומ ריא
 ַאפ עכעלשע .ןעמוקַאב ןכָאװ עטסשנשַאנ יד ןופ רשמ ןיא בָאה 'דיא/

 יואב מנָאקעג טשינ טָאה גלָאפרעד רעד רעבָא .ןלָאר -עכעלטרַאװשטנַא

 כי .ךס  ַא-.טייקטבאנאב רעשירעליּפשיוש ןופ ןעגנוכיײרגרעד יד ףיוא
 ןוא ןרעװ יד טימ ןושל ןעמַאזנימעג ַא ןעניפעג --- ןעוועג זיא רעקיט
 בָאה ןושל ןקיזָאד םער ןוא .עּפורש רעד ןיא ןעמַאד יד טימ רקיע רעדו

 םיא ףרַאד ךיא דָא ,טסווועג טשינ ןוא טכוזעג פשינ ,ןעגופעג טשינ ךיא

 .ןבָאה

 געגּפָא ,םַאזנייא ױזַא שקנוּפ רעטַאעט רענדָארג ןיא ןעוועג ןיב ךיא

 :עלַא ןשיװצ רעטעּפש יז ;רי דחו ןיא)--- לָאמא יו טרילָאזיא ןוא טרעדנ נו

 ךופ טרימעגנָא קידנעייז ,טלדנַאהעג/ ,וטליםעג ,טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןעימי

 ,ןפכיזסיוא ,רענעלּפ ,תונוֿכ עכעלנעשלַא ןופ ,םעיצַאריּפסַא  עשערקנַאק
 עפייװ יז ןיא ץענרע יװ ,יֹזַא טבעלעג בָאה ךיא ...ןליצ ,ןעגנַאלרַאפ

 ראה הא -י /  .םנקלָאװ יד רעביא , ןרעפס

 טימ ןעֹוצַאב .רימ וצ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא ער רעטלע י |

 ןופ ןקורדסיוא טימ ןסירגַאב ךימ טנעלפ ןעמ .עיטַאּפמיס רע וועג ַא

 םעד, :ױרעל יװ; ,ןזַארפ עשיטעטַאּפ טימ ,"גנוטכַאכיױה, רעטריסרַאפ
 א | רֹובכ ןוא גנוטכַא --- ןטרעװטסנוק עכיוה ןופ רעצישַאב ןוא טַאנעצעמ

 ןיהווו ןוא ריז טומעג סע ןעגַאװ ןופ ןענַאז םשרַאֿפ טשינ 2 בָאה דיא |

 יבנק גנוטלַאה עלַאינַאמערעצ ענעבירטרעביא ייענעזָאלבעג א, יר טלוצ סע

 - קיאור ןוא ןענופעגנייא טשינ דיא בָאה םייקיכיווזייב | ןייק רעבָא ,רימ
 עסיוועג א ..ןלופַא טקעטש ַאד ביוא ,זא ,קי דנטלַאה ,םעד ףיוא .ֹומרִיגַאער

 ,הזגור ,זָא ןעמעננָא מיילכַאפ עטלָא ןופ .סע ריִא; ףרַאד ,עינַאריא עזָאר

 ןופ קזוח ןעז טפָאוװעג  םעד.זיא ןבָאה םירבחה ש ע נ וי יה; רעֶבָא- -

 טימ -זיא סע יװ ,ןריגַאער לָאז .דיא זַא ,,טרַאװשג ןוא רימ  יבגק .ןרָאינעּפ יד

 - ..עֶרֶעמְלֶש יד טימ ןגורקעצ ךיז -- םורַא ױזַא ןוא טסעטָארּפ טימי ,סעכ

 ,ןעניימ- ךיא = -- םישדה ענעי קידנענַאמרעד --- ןרָאו .עגנַאל"

 =ר עס ק ַא;ה ַא כ/ יד ןיא ןגעלעג זיא םייקמאזנייא ןיימ ןופ הביס יד זַא

 רַאפ יז ופ- בוה :םער ןטלַאהעג בָאה .ףיא .,ןגעלָאק ענַײמ .ןופ 1 ג ו;צ



 :ערברַאפ , -- טשינ רועיש ,םיעשר ,"תולוע ילעַּב , ַארַאפ סָאװ עדוי ימ
 :עט ןיא ןבעל סָאד ,ללכב ןבעל סָאד ןעמונַאב קידנבָאה --- טנייה ..."רעכ

 ןיא ןשינעטלעהרַאפ רענרַאהג עניימ קידנטכַארמַאב ,ןוא ,טרפב --- רעטַא
 יי | ...זַא ,ךיא סיײװ ,גנורַאפרעדסנכעל ןיימ ןופ טכיל

 ןעועג ןענעז ךימ םורַא ןוא "רָאיזַאטנַאפ , ַא ןעוװעג ןיב ךיא זַא
 :עלגעמלַא רעד ןיא זַא ,טניימעג טלמער' בָאה ךיא .ןשטנעמ עטושּפ --
 סנעמעוו ,רעטַאעפ ןיא ןטעברַא עכלעװ ,ןשטנעמ ןופ קיטקַארּפ רעכ
 ןשמנעמ יד שָא זַא --- טסנוק ןופ ןטרעװ ןפַאש ןיא טײטשַאב } ב ׁע ?
 ערעײז ןופ ןרעביפ עלַא שימ ןבענעגרעביא םסנוק רעד ןײז } ז ו םו
 אש 2 2 יי - .תומשנ ןוא רעבייל

 ףיוא ןקוק ןוא ןפרַאװרעד וצ ןױשרַאּפ 28 ענעי ןופ סעכלעזַא רעבָא
 ןעגנַאלרַאפ ןוא תויסנ ער ע ד ג א ןכָאה ײז סָאװ ,רַאּפהעד םורק ײז
 סָאװ ,םער וצ !עגנערב ט ז ו מ ע 2 ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה סָאד --
 ,ןכַאלּפָא טירש ןוא טירש ןדעי ףיֹוא רימ ןופ טגעלפ ןעמ :ןעשעג זיא
 ;עג זַא ,,יײז ןבָאה טליפעג לײװ ,תועשר ןוא טייקנסיבהַאפ טימ בוה סָאד
 מ ם ג ר ע -- תועדה לכ5 רעבָא ,טכעלש רעדָא שוג זַא ןד יי א ןיב טכעד

 ןיד ,טכַארבעג רעהַא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,רַאז רעד ך ע ? ר ע ןוא

 עטליפעגסיוא ,ןכָאװ ,טכענ ,געט ךרוח ןעמ טלנומש --- םורַא ןוא ,ך י א
 ןבָארּפ יד ףיוא ...תורכש טימ ,טײקנסַאלעגסיוא ימ ,ליּפשנשרָאק מימ

 רימ םוהַא ןליּפשּפָא סיוא גָאט ןייא גָאט ךיז ןגעלפ *טעברַא , רעד תעב
 ,רוּפש ןייק םעד ןופ טשינ טָאה טייקכעלקריוו עקיפנייה סָאװ ,סענעצכ
 יב הע . | - /  .ןמיס ןייק

 :ישזער םעד טגָאזעג ךיא בָאה ןבָארּפ עמשרע יד ןופ רענייא; ףיוא = |
 טשינ טולָאסבַא ןיא ,רָאפ רימ טנייל רע ןכלעװ ,גנַאגרעביא רעד זַא ,רעס
 | יי י | , ...טרױױװיטָאמ

 / . .טונימ ּפ ףיוא רעטכעלעג ַא םורא זכָאדבעגסיוא זיא

 ר"מ רי חי טיַא סם ?םנַאזעג רע טָאה .סָאװ ?סָאוװ ---

 פלעמ ַא סנצעמע ןפורּפָא ןופ לַאפ ןרעי ייב ןעמ טָאה גָאט .םענעי ןֹופ

 טצונַאב ריז .ןעוועג םיכסמ .טשינ ןיא רעטייוװצ רעד רעכלעוו טימ .,גנוד

 ה יװ ' ט ָא ס ןוא חומ םעד טשינ רימ יירדרַאפ , :יירשעגסיוא ןפימ

 םשינ טָאה . ןפייווצ םעד .רענייא ןוא ..ייווצ ןעועג ןענעז ןרעסישזער |
 שני -=- :"רעסישזערטּפיוה;; :?טיש ןטימ :רעטשרע רעד :..ןקוקנָא טנַאקעג

 יי ר =



 רע זַא ,טרעהעג רעטעּפש בָאה ךיא) יקסלָאװזיא שפיװעיליסַאװ יַאלָאק
 יר ןופ םענייא ,װָאנַאװיק רעליּפשיוש ןקישכערּפ ןופ רעטָאפ רעד זיא

 .("רעטַאעפ טסגוק ןשימעדַאקַא רעװקסָאמ,, ןקישציא ןיא ?ןלײז ,

 ךיז פָאה רימו ןוא ,ס9 רָאי ַא ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא יקסלָאװזיא

 רעעזפיוא זַא ןייז וצ !עװעג טלָאװ מרָא רעתמא ןײז זַא ,םכודעג דימת

 .לינביילג ,זָאנ עשישניה ַא יװ טלַאק ...עיזַאגמיג ןסַאלק עלעטימ יד ןיא

 טשינ רע טנעלפ -- טכַאנ ןופ ןוא גָאט ןופ ןעגנוניישרעד עֶלַא וצ קיש

 .רעגײזנשַאט ןייז ןופ ?פייק ןפיוא קָאלערב םעד טנַאה ןופ ןזָאלסױרַא

 רעדָא "ןעמעלבָארּפ, ןגעװ טדער רעװ ,"טסנוק , ןופ ןגַארֿפ ןגעוװ = |
 ןוא זָאלקעװצ ןעוועג טכָאװ --- ןגַארּפ עכלעזַא בילוצ ?"ןטקילּפנָאק , רָאג
 שפיװעיליסַאװ יאקַאקינ .ךערפשענ ַא ןרימראפ וצ םיא םימ שירַאנ

 ,גנוניופשרער ןופ קורדסיוא ןַא םימ ןגיוא רָאּפ ַא ןלעמשסיוא טנעלמ

 טריפהַאפ (ןעוועג סע ךיא ןיב ןלַאֿפ בור סָאר) רעצימע זַא ,קידנרעהו

 ןבערּפשעג יד יו ןרעכעה ַא ןָאט ַא טימ סעומש ַא סעמעט עכלעזַא ןגעוו

 סָאװ וצ .קרַאמ ןפיוא רעיא רעדָא ,טשרווװ רענעקוהמ ןופ ןזיירּפ ןגעוװ

 ןעװ ,זַאװ ךיוא ןפײרנַאב טנַאקעג טשינ רע טָאה "ךיז טכַאק , רעצעמע

 סָאמ עסיוושג א טרעדָאפעג וטָאה סָאװ אלא טדערעג טָאה רענעי

 ,טנווַא ןיא ףיורעד םייצ ןײז ךָאד טעװ ,ופיפַא ָאי ןיוש ביוא ..."ןוחענ,

 :ָארּפ ףיוא ןוורענ ןרילרַאפ סָאװ וצ ...םלוע רעה ןציז טעוװ לַאז ןיא תעב

 ?בימש רענעטלַאהַאב ַא ןליּפש ןלַאפ יד ןיא םיא יב טנעלפ טפָא ?עב

 ...ןפיק יד ףיוא
 נא ץנַאג ַא -- "רעפיוס, ;ןסײהעג טָאה רעסישזער רעמטייווצ רעד
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 ןיא ,80 רָאי ַא םיוק ןופ -- סײצ רענעי ֹוצ שמנעמ ַא !טלַאטששג ערעד

 ןע דָאמ רעטסיינ רעד ןופ ןעעדיא:רעטַאעפ טימ ןעגנור דעגכרור ןעוועג רע

 :עמ ןוא ןשטנעפ עגענַאטשעגּפָא יד וצ טסעטָארּפ ןוא הזגור ןגָאהפעג

 ןסייפשעג םיא טָאה סָאד ןיוש ןוא ,,קיטקַארּפצנָאט רעקידונפיול ןופ םישי

 עפשרע יד ןופ טָאה רע םגה .רימ וצ עישַאּפמיס ןייז ןרירַאלקעד וצ

 עטלַא ןצריטשוצמוא, ןצנעדנעטפ ןייק ןַא ,ןרסָאמעג טירש ןוא ןהעשי

 :רענָא ?דוטַאנרעלטסניק , רַאפ רעבָא ,טשינ רימ ייב רע טעז "תוחכזמ

 :רַאפ םיִמ רע טעוװ ןפעברַא ריס טימ ןוא ןשינעלקַאוװ ןָא ךימס רע טכעק

 ןטסעפ ןופ טקנוּפ ַא ןכָאה טנַאקעג ןיוש ןפוא םעד ףיוא ךיא טלָאװ .ןגינעג

 עפיט ןוא עטשרע יד סכַאמעג "ןָאיטפַאב ,, ןקיזָאד ןיא רעבָא טָאה .ץיטשינָא

 !סיומשעג םיא םטָאה חוה רעד, סָאװ ,גנזרעױרַאב םװעיַאילעיב ראל.
 :ישזער טָאה קיטש סָאד ..."ןטרָאגנשרַאק , ןפימ ןָאזעס םעד ןבױהוצנַא



 ,טּפיוה םעד טשינ ןיא םיא סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא ,רעפיוס ךעלמענ טריס
 -- "חחיתּפ, ןופ ?לקַאטקעּפס רעד ןרָאװעג טױרטרַאפנָא זיא רעסישזער
 ,ןיא ןסיוטשוצסיורא עיציזָאּפ עטסעפ  ַא רַאפ ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה
 עמשרע , יד ןָאזעס ןיא ןליּפש ןוא *יירעסישזערטּפוה , ןופ ןיקסלָאו
 ופביוהעגסיוהַא טָאה לַאזרעישוצ ןופ םעטָא רעסייה רעד רעבָא .'ילריפו
 :?ןֿפיוו ןטצעל, םעד ןענעײל ןופ ענעצס רעד ןיא טשרע רעמאעפ ןיא
 ,ידתושלחבֿפַאה ַא טימ ןרָאװעג ןעמונענפיוא ןיא "ןטרָאגנשראקק רעד
 הצֶש הפ ע ס י פַאר ס ײג  װ7 ע כ ע ? פ עה ןופ גנװיצַאב רעק
 ןזיב לַאז םעד טליפעגנָא ?לקַאטקעּפס ןטשרע ןפיוא ונָאה סָאװ ,םלוע םעד
 .קידײל בלַאה ןעװועג רעמַאעטפ סָאד ןיא ןגרָאמ ףיוא ןוא לקנעב ןטצעל
 ;נשראק ןופ טשינ ןבױהעגנָא ןעמ טָאה זרנוא ןגעװ } 7 ע ר רעבַא
 ..ןליװ ןטצעל , ןופ טרעײנ ,"ןטרָאג

 ןיא םיא .סע טפור ןעמ יו ,י'םילכ יד ןופ סיױהַא , טושּפ זיא רעפיופ
 ;רעד ומשינ ןלעװ "ןגעוו ענעשָארדעגסיוא עמלַא , יד זא ,ןרָאװעג רָאלק
 ..ןעומפיוא ענייז ןופ ןטייװק ןוא ןּפסָאנק יד ןעילבעצ ךדיז קירעהעג ןזָאל
 :עשמ ֹוצ ןיא רע זַא ,ןעמענַאב וויטקעיכָא מנַאקעג טשינ רעכענ טָאה רע
 ןיא ר ש פ א -- ןכָארקרעד גנוריפפיוא ןייז ןיא זַא -- ןסקַאװרעד ןװָאכ
 רימ תעב ,טלַאהניא ןשריצילּפמָאק רעײז ןוא ןכייר ןופ טנעצָארּפ 20 ַא
 ביוא --- רעיושוצ םעד ןגָארשענוצ טעשזויס סעשמיװַארימעינ ןופ ןכָאה
 .פנעצַארּפ 90 תוחּפה ל27 זיא ,100 עצינַאנ יד טשינ

 .טסנוק רעד ןיא ןשינעקישנָא ?עטבעלענּפָא , יר וצ ןרָאצמירג ןוא האנש רעמ ךָאנ ומימ ןעגנורדעגכרוד ךיז ןוא סורדרַאפ ןופ לעג ןר ;ורג ןפָאלעגמורַא ,ןּפיל יד ןסיבעג "רָאטַאמרָאּפער רעזדנוא טָאה
 :עגכיוא ןיא ?קַאטקעּפס ןטייווצ ןיא .גלַאפרעד ןופו קלח ןבייל רעד

 יד ףייא םתוח ןקיטנעק ַא טנײלעג ףכית טָאה סָאד ןוא ,רימ ןלַאפ
 ןופ רעדילנטימ ערעדנַא ןשיװצ --- ייפ ,רימ וצי ייס --- םורַא ןעגנויצַאב
 ךעד ."ןמרעװ ןופ גנוצַאשרעביא, ןימ ַא ןעמוקעגהָאֿפ זיא'ס' :ןוימקעלָאק
 :אראפ ,, ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,,רָאיטקַא רעפינעג ,רעפלַא
 רעשכעלש רער וצ ענימ עשוג, ַא טכַאמעג החירב תילב טָאה ,"ץעיּפ
 .רָאפ רעד ןיא ןיא טלַאמשעג יד זַא ,טקרעמַאב טשינ ומכ ןוא "ליּפש
 משינ םיא סע טָאה תחנ ןייק .ץַאלּפ ןפשרע ןפיוא סױרַא פשינ גנולעטש
 רעוויסערגָארּפ ,רעכעלרע ןַא ,טקַאט טימ שטנעמ ַא ,רעבָא .מפַאשרַאֿפ
 סע יװ ,ױזַא ןגױצַאב ךיז רימ וצ רע טָאה -- רע רעכעלטפַאשלעזעג
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 טימ טוט סָאװ ,רבח ןגנוי ַא וצ לַאנָאיסעּפָארּפ רעטלַא ןַא ןעיצַאב ריז ףרַאד

 שטיװעיַאלָאקינ רימידַאלװ , .טעברַא ןייז ןײזטסװַאב ןרָאלק ןוא סיילפ

 ַא ןופ פיט ַא .רָאיטקַא רעטלַא רעד טָא ןפורעג ךיז פָאה "װַארימידַאלװ

 טוומעג ךיז טסנוק םצע רער ןיא טָאה סָאװ ,הכאלממלעב - ןטהינישורי

 ךיז ןוא טעברַא רעשיטקַארּפ ןייז ןופ ןּפאפע עטשרע יד ףיוא ןְשיוטנַא

 קידנעניפעג ןוא קידנכוז ,טסנק רעד ם ו ר ַא ץלַא םומי עטונרַאמ

 2נכוז ,ןקיאורמוא ןייז רַאפ גנוקידירפַאב ַא ןרָאמקַאפ עקימורַא יד - ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,10 ןשיװצ 8 ןופ עידענַארס יד זיא סָאר .טסייג קיד

 זַא ,טליטרעד רָאנרעד ןֹוא רעטַאעט ןופ ןפיוחרעטייש ןיא ןפרָאװעגנײרא

 ןופ םענײא טשינ ןפוהנָא ןָאק ןעמ ...ייז ןָא ןעמוקסיוא ןָאק טסנוק יד

 םעד טָא טימ ןעוועג טמסראפ ןענעז רעטימעג סנעמעװ ,רודהיֿלורג יח

 בור סָאד רעבָא .ףודַא ב םצע רעײז ןיא גנושיוטנא רערעטיב ןופ טפיג

 ר ע 2 ם ס נג י ק ןײק טשינ) טיילסנבעל עטקישעג קידנעײז ,יײז ןופ

 יד !דימשוצסיוא יוזַא יו ןענַאטשרַאפ ןבָאה ,(!םנַאלעסקער רַאּפ ןרוטַאנ

 ?םיא זופ ,"םרעכַאמשטכישעג, ןופ ,טײקממירַאב טלעװ ןופ טפָא --- ןטייק

 :נילפ ,עטקישעג רעייז ץלַא ןענעז סָאד .רעליּפש:ריּפכקעש עכעלכײל:רַאפ

 .38901/ 41716" :ןפור ןזיוצנַארפ סַאװ ,םעד ןופ גנעגי עק

 ... וֿפיה רעד --- טולג;רעלטסניק רעתמא ןופ רעבָא

 ;עגמורַא ןיוש םֿפמעד ךיז טָאה ווָארימידַאלװ רבח רענדָארג ןיימ = |

 :עגיב ןופ דנַאברַאפ ןלענָאיסעפַארּפ , ַא ןפַאש וצ עעדיא ןא טימ ןגָאהפ

 םירטוצ ןײק ןבָאה טשינ ןלָאז רעבעגסשעברַא ןכלעװ ןיא ,"רעטעברַא

 ןסַאלק ןטנעװקעטנָאק ןופ ןדָאב ןטסעפ ןפיוא ןייטש לָאז רעכלעוו זוא

 ןערב םימ ,ץיה טימ ןדער וָארימידַאלװ שנעלפ םינינע יר ןגעוו .ףמַאק

 עשיטַאמַארד ַא טפיּפש רע יװ קידנקוק ,ןוא ץרַאה ןטזיורבעגפיוא ןופ

 עג רעקידנעמַאלפ ןײז זיא ווו, :ןפטכַארט לָאמטפָא ךיא געלפ ,ענעצס

 רס ַא רימ וצ ןגױצַאב ריז ןבָאה ןגעלָאק ערעגניי יד רעבָא *?טסנעּפש

 ענעפָא טשינ בוא .רוד ןײז ןופ ערערנַא ןוא װָארימידַאלװ יװ רעגהיע

 ףיוא ןסױטשנָא ךיז רדסכ ךיא געלט ,האנש רעוויסערגַא ןופ ןקנהדסיושא

 -= !עװעג ןיא ןעלפימ ערעדנַא יו רעצפָא עכלעוו ןופ ,סענַאקיש יילרעלב

 קידנטכַארפ טשינ ,טייהנגעלעג רעדעי ייב ןכַאלסיױא ךימ טגעלפ ןעמ !קזוח:

 ןיא ןעוועג זיא ובעל ןיימו .טַאּפש וצ טנורג ַא ָאטשינ ןיא יצ ָאד זיא יצ

 | - .טרעשיברַאפ ןוא טמסרַאפ סָאמ- רעשּפיה- 6

 ַײר ַא טליּפשענּפָא ןכָאװ עכעלטע עמשרע יד ןופ ךשמ ןיא קיד גבָאה -

 עדסיוװ,, .םיקסװַארטסָא ןיא - "װָאקליסַאװ, יװ ,ןלָאר עכעלומרַא ושנַאראפ
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 :ײה,; סנַאמדעדוז .ןַאמרעה .ןיא  "גנידרעטפעג רָאטסַאּפ,, יװ  ,"רעטלעל
 ןַא ןופ עיציזַאּפ רעלעיציפָא רעד וצ .דיא ןיב ,ערעדונַא ךָאנ .ןוא ??טַאמי
 :נעייטש --- טציא ןוא- .ןכיירגהעד וצ ןעוװעג הכוז משיג 'ירוניפ רעטשרע
 סָאד . קידגטבַאדמַאב 'וא דיט:סגנַאגסױהַא ןיימ ןופ ןלעװש יד יב קיד
 ,ןגָאז וצ ךיא סייוו טציא -- גנומײדַאב ןוא סיירג רעצנַאג ןייז ןיא ןבעלי
 טלגיּפשעגּפָא ךיז ןוא טקריװעג ןבָאה ןסורדרַאפ רענדָארג ענימ ןיא זַא
 ןטנַאקַאב ןפֹוג רעזרנוא ןופ רָאנ טשינ רענעפ -- !רעדלָאב2רעדלָאה,, יד
 .ַאפ רעטרעװילנרַאפ רענרָארג רעד ןיא ץַאלּפנַאב רענרָארג ןפיוא .קידניא
 ןקידרעפייװ ןצנַאנ ןופ :דלהמ ןקירעיקיצפיפ ןפיוא ךיוא ....עמָאלב רעשריקי
 וד ןגָארפ וצ ןעװשג הכוז טשינ לָאמנייק ןוא ץעגרע ןיא ןבָאה ןבעק
 ןפעמש עכלעו ,סעידָאלעמ ענעי ןוא רעגניז עגעי ,תודימ ענעי ןעניורקי
 ןוא טרעײפעג טרעװ סע :טסנוק ןופ תיצמת ןּתמא םעד דיז .טימ .רָאפ
 וצ 'ןיורק, יד יה ו ז ַא י װ ,טײטשרַאפ סָאװ ,רעד .טניורקעג
 יי = | | | .,ןרעכָארעדז

 סע :רַאפַאטעמ ַא יװ רעמ טשינ ,ךריז טײטשרַאפ ,ַאר ןיא ?ןיורק,
 ןיא .קיטליוװ ןופ ןקורדסיוא ,ןעמרָאפ ,ןטגַאירַאװ ,םינימ עלַא ןיא םייא
 ,ןופרילפ עטכייל {יא קילָג ,גלָאפרעד ,הפסוה --- לַאפ ןטערקנָאק רעזדנוא
 ןוא ?לַאב;רעטסעוװליס ןפיוא עמַאד רעטסנעש רעד טימ סלַאװ רעטשרע;
 / .ןטנעמָאמ עקידנגָאזליפ  גנַאגמוא ןיא רעבָא ,עניילק עכלעזַא דָא;

 ;ביװ יד ןעמונעגמיוא טָאה רעפַאעט רענדָארג ןיא .םלוע רעד זַא
 :עג טשינ ריא בָאה םעד ןיא -- םימשג םענעגנוזעצ ןיימ ןופ סעיצַאר
 ;רעד קירנבָאה טליּפשעג בָאה ךיא ..ןָא ?קַאטקעּפס ןטייװצ ןופ טלםייוװצ
 ײס ,רעפערב יר ףיוא קידנעיטש ים: ,םלוע ןוא גנַאלקּפָא םעד טליפ
 ןיא רעדָא ןַארָאפסער ןיא לשיש א ײב קידנציז יײס ,סַאג ןיא קידנעוג

 רימ וצ :םלוע ןופ גנויצַאב יד ּפָא ךיז טָאה ,רעמײװ רעבָא .זיוהײעּפַאק ַא
 .רעד םעד טכַאמעג.טשִיִנ טירש ןייק בָאה ריא לײװ .טרעסיואעג .טשינו
 רימ  טָאה רעטעּפש רַאי 18 ןיא .ןריטָאק וצ --- ?םורַא; ןטייוװ ןוא גלָאפז
 רעניימ ןוא ןטסילַאנרושז עטסעב יד ןופ רענײא טגָאזעג קרָא:ײוינ ןיא
 2ץמ ,,. ןײמ זויִז וצ קשח טָאה רע .זַא ,רעשניווקיווו ןוא דידי רעסיורג ַא
 :עגוצ רע טָאה קילב ןטניוטשרעד זיימ ףיוא .!ימיסיקבאפ .ףָא רעשזדעני
 ;דעטַאעמ ןיא ןרעגריבוצנייא ךיז העדב בָאה .ךיא בוא ,זומ .ךיא זַא: ,ןבעג
 א. 6 0 2 * +  :"םורַא םעה ןריזינַאגרָא ,קרָאי;יג ןופ ןבעלי

 :ַאגרָא , יװ .,ןינע ןימ ַאזַא ךיא בָאה רעטעּפש רָאי 18 ןיא ביוא ןוא
 :הזנור סָאמ רעשּפיה ַא ןוא קזוח טימ ןעמונעגפיוא "*םורַא ןיימ ןריזיצ
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 עט עכלעזַא וצ רימ שימ ךיז רעמ ןטעבעג ךיא בָאה טלמער וליפַא ביוא

 עגימ יב בָאה ךיא ױזַא יװ ,רָאלק ןרעדעי זיא --- ןרעקמוא טשינ סעמ

 עכלעזַא ןגעװ ןגרָאז ןוא ןטכארט טנָאקעג ענדָארג ןיא טירפ עטשרשי

 | .ןכַאי

 ?עג "טנַאמַא רעכעלטנגוי , רעד זיא ןָאזעס ןופ שדוח ןשייװצ ןפיוא

 .שטינור -- רַאבשײרטשַאכמוא ןרָאװ

 םלמעד ןופ רעדורב רעכעלביײל ַא ןעוועג ןיא שטינור שטיליא ּפיסָא

 טָאה שטינור ןכלעװ יב ,וװָאנרעשט שטיליא ?יאַאכימ רָאיטקַא ןפנַאקַאב

 ?עג ןיא ָאנרעשט .סעּפוהפ:רעדנַאװ סמענעי ןיא טליּפשעג רָאי עכעכטני

 רעלַאמהָאנ םוש ןייק ןיא טָאה רע רעבָא ,רָאמקַא רעשונ א רעײז ןעװ

 ?ךעלריטַאנמוא ןיײז בילוצ ןטעבחא טנָאקעג טשינ גנומענרעטנוא:רעטאעט

 נא םענעגיא ןַא טימ שרילַארפסַאג םעד תמחמ פָאה רע ...ףונ ןקיר

 יעמש ןײק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא לבמַאסי

 רעדורב םענעגײא ןײז טימ טעברַאטימ רָאי עכעלטע רַאפ .ןענָאזעס עקיד

 רעד ןיא טנַאלַאט ןייז ןקעלּפטנַא טנַאקעג ,ךיז טײטשרַאפ ,שפינור טָאה

 קידנטעברַא ,טָאה שטינור .טריסַאּפ טשינ טָאה סָאד .סָאמ רעלופ

 יד ןוא .טגכייצעגסיוא טשינ ריז *טנַאלַאט ,, םוש ןייק טימ ,ןװָאנרעשמ יײב

 טנַאלַאפ ןייק טָאה רע ;ףיואנביוא ןגעלעג ,גנוניימ ןיימ טיול זיא הביס

 וי

 וצ ךיז ןגָאלשרעד} זַא ,עזעט רעשכַארבעג ןביוא רעזדנוא וצ עיצַארטס

 *ר ַא פ -- "ןיורק יד יװ עכַאגפױא רעדנַא ץנַאג א זיא "ןיורק רעד

 | | ע גי ר

 זירּפ ַא ףיוא סרוקנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ רָאי:ײנ ךָאנ זיא ענדָארג ןיא

 ךיא .טרָא עטשרע סָאר ןעמונרַאפ טָאה שמינור ...םייקגייש:רענעמ רַאפ

 ןגעװ ןוא טקילײמַאב טאהעג טשינ "טייקכעלרעייפ ,, רעד ןיא ךיז בָאה

 טָאה רע זַא ,רעבָא ,רעטעּפש געט עבעלטע ריז ופסיווורעד ומפיוא ןצנַאג

 אב ךיא גָאה ,עּפַאלק ןיא גײװצרעברַאפ ןטימ רעטַאעמ ןיא ןזיװַאב ךיז

 עסיורג רעיוהעגמוא ןוא זָאנ ענעמטלָאּפשעצ ַא ..טָאה רע זַא ,טקרעמ

 ןמיס ןרעי ףירגַאב ןיײמ ןיא סיוא טסילש ןײלַא סָאד סָאװ ,סיפ ןוא טנעה

 ."עסַאר , ןגעװ רעמ רָאנ ןוא ,טייקנייש ןגעוװ רוּפש עדעי ןוא

 ?ונירבדמ אצויה רעד
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 ןופ ןקורדסיוא עקיליב ,עקידלמוט ,עקיכליה ,סעיציבמַא עכעלניילק
 ןיא ןעלטימ ךרוד עטכיירגרעד ,טעטירַאלוּפָאּפ ר ע ט ש ר ס ו ? כ
 :רעגרע --- ןָאפ וצ טשינ ןצנעטניא עשירעפעש טימ ןבָאה עכלעוו ,ןגעוװ
 םָאה ץלַא סָאד -- !סיוא ןימולחפ ןצנעטניא עשירעפעש ןסילש עכלעוו
 עגיימ טמסהַאפ ץלַא סע טָאה רימ ןוא ,רעטַאעט ןיא מפול יד טליפעגנַָא
 .טכענ ןוא געט



 תונוחצנ עטשרע .ןזז

 :נוא עכלעוו ,עיסערגיד רעכעלריײמרַאפמוא ןא ֹוצ ָאד ןעמוק רימ

 םוצ טשינ ןוא ןטשרע םוצ טשינ ןבעגרַאפ ןזומ םעוו רענעײפ רעזד

 .לָאמ  ןוטצעל

 תהוא הע ס עב ײ מס פט מט ס ע ג ט ַא ה ס ָא װח

 ?פ כב ע ב
| 

 עמ, ןײז רַאפ זירּפ סעשטינר ֹוצ ה א נג ק רעטשּפ ןיא טשינ

 ?רעדלָאה, ..ןיא ןעגנַאנעג ןיא סע .ןעגנַאנעג ָאה זיא "טייקנייש:רענ

 טימ טרעהרעד בָאה ךיא ןכלעוװ ,קידניא ןקיצרַאהביל םעד ןופ "רעדלַאב

 :עגנָא ךיז טָאה סע עכלעוו ףיוא ןוא קירוצ גטַאלנרָאי ןיש -- ה ס ײ א

 :שעשזָא ַאזילע ןופ טָאטש רעד ןגעוו עיזַאטנַאפ עטליּפשעצ ןיימ ןסיוטש

 ?רעלפסניק ַא ןעװ ןוא .מָאטש רעד ןיא ןבאנפיוא עניימ ונעװ זוא ָאק

 ןשטנעמ עשיטקַארּפ סָאװ ,םעד ןופ ןקורדסיוא ןיא ןָא ךיז טסיוטש טימשג

 ,טײקיריג ,טײקבָארג ,סגגיובנלע :ןגעושסנבעפ ערעשיז ןיא ןָא ןרנעוו

 ...ףירגנָאפלעק ןפרַאװחעדמוא זיא םוֿפב א יװ ,טּפמורשעגנייױא סע טרעוװ

 ןופ ןעלמוט יר ןשיװצ ,סעקידניא ענעזָאלבעגנָא ןופ טלעװ א ןיא

 ײז ןוא רעטכיד ןוא םיאיבנ -- רעטנזױמרָאי ןבעל ,תולוק עדליװ ערעײז

 םָאד ...טקינײּפעג ןרעװ יז ןוא טפדורעג ןרעװ ײז ןוא ןגָאלשעג ןרעױװ

 ?רעד סטבינעגיופ רעדעי סָאװ ,ּפעֿלק יד, קידנענָאמרעד ,טעלמַאה טנייימ

 ."פרעװ ןכיוה ןופ טסנידרַאֿפ טימ ןשטנעמ רעלנעטײגָאמ טגנַאֿל

 ?שיטקַארּפ ?טערקנַאק ?ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 ןָאזעס ביוהנָא ןופ דלַאב ןענעז רימ זַא ,טליצרעד ןיוש בָאה ריא

 ?רער ןופ ןקוהדסיוא עטלוב ייס ,ןלָאר עכעלה ופרָאװפ נַארַאפ ייס ןלַאפעגסױא

 :עג טשינ רעסעכ רָאג ןַאק'ס ײװ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא וע םייב גכַאפ

 ?עצ ענעי טשינ ןעוו ,רעטיײװ ןעגנַאגעג ױזַא טלַאװ םע ,ןייז טלָאמי

 סָאװ ,ןשטנעמ עסימורַא טימ ןעגנויצַאב עניימ ןיא נוצ .עצעשטשי אס
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 עג ןיק :ןרָאײרדח יד ןיא רָאנ טרערלישעג רענעײל ןרַאפ בָאה ךיאו

 .טשינ לָאמניײק ןוא ץעגרע ןיא ךיא בָאה ןששנעמ טימ דַארּפש עמַאזניימ

 :ענ ןיא ןבכָאה יז ףרַאד ךיא זא ,טסוװעג טשינ ןוא טכוזעג טשיג ,טַאהעג

 "מפַאנ ?סיב , ןימ א ןיוש ןרָאװעג ןגלָאפרעד ענייימ ןענעז ,אלימב .ןעניפ

 :םוא ןיפ רעפסָאמטַא ןא ןפַאשַאב ךיז טָאה רימ םורַא ןוא .רעייפ ןיא

 .טסַאּפעגוצ טשינ ךיז בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,ןליוװ

 .ןעװעג טשיג ןענעז רימ ֹוצ ןליוומוא ןופ ןקורדסיוא עקיטנַאק ןייק

 ענעי ןיא יד ןופ קזוח ןכַאמ טגעלפ ההבח ןזַא ,טפלײצרעד ןיוש בָאה'כ

 :עפ א ,קנַאדעג א ןעלקיװטנַא ןווורּפ געלפ ךיא ןעוװ .עניימ סעיצאריּפסַא

 ןרעהסהא סע ןעמ .טגעלפ ,עסעיּפ ,ענעצס רענעי רעדָא רעד ןגעװ עז

 ,ײרָאסעפָארּפ, םוצ .?גניטכַאכיוה , ןופ עזַאּפ רענעבירטעגרעביא ןַא טימ

 ןיא ..ןפנַאזעגסױרַא םצע םוצ סערעטניא ןטסנעלק םעד קידנכָאה טשינ

 :קענַא ןַא ,ץיוװ ַא טיס ךעלדײמרַאפמוא ןלַאפ עכלעזַא דיז ןגעלפ ןקידנע

 ךָאנ טפָא טגעלפ ייברעד .ןגעלָאק קילדנעצ א ןופ רעטכעלעג א ןוא טָאד

 טדער עמ !ןרַאברַאב,  :יוװ ,יירשעגסיוא רעשיטסַאקרַאס ַאזַא ןכליהּפָא
 עפיפ ןופ ןלַאװק ךייא רַאפ טקעדשנַא ןעמ !טסגוק ןגעוו ךייא טימו ַאד

 ערעײַא ןליפנָא ,ןלַאנעסרַא ערעײא ןרעכײרַאב טווורּפ עמי !ןעקנַאדעג

 :ָארכ ,ןרעוװ ריא טלָאז טנערברַאפ ,טכַאל ריא ןוא ,ןטנַאילירב טימ תוחומ

 -- ךעלביטשמעדוב ןוא ןרעלעק עטצייהַאבטשינ ערעיא ןיא קידנעּפ

 דיז רעטכעלעג סָאד ןיוש טגעלפ ָאד ןוא "!טנעז ריא סָאװ ןיז עשיטניה

 ...ףוס ןזיב --- עכָארּפ רעצנַאג רעד ןופ גנעל ןוא םיירב רעד ןיא ןסינעצ

 !ןטקאפ לסיב א ןרעדליש רימָאל .?רעפסָאמטא ,, -- ןיא ץלַא סָאד

 טיס רימ ףיוא טקוקעג ןָאזעס ןופ בײהנָא ןיא טָאה יקסלָאוװזיא
 טקַא ןתעב ןטנעמסידָאלּפַא ,"דימלת סװָאטַאמלאד, ;גנושבא רעסיוועג ַא

 ןייז ...טינשכרוד רענדָארג ןרעביא ןופ םינמיס ,לקַאטקעּפס ןטײװצ ןפיוא

 ,"זַאנה א טימ רעוט:רעטאעט ןטנװאהַאב ןמלַא ןַא ןופ רעיוא ןוא גיוא
 ָאד זַא ,טגָאזעגרעטנוא םיא ןבָאה -- בר רלהמ א ףיוא תוחיר טליפ קָאװ

 :עגיצ ןענעז רימ ןעוװ .שדוח א לבור 40 רַאפ יוװ הרוחס רעמ סעּפע זיא

 ,ןדלָאמעג בָאה ךיא ןוא "רעטלעג עדליוװ יד , ןֹופ ןבָארּפ יד וצו ןטָארש

 טמֹוק רע ל?ײװ ,"ָא,, ןפימ קירנדער ,"ןװָאקליסַאװ,, ןליּפש ל?עוװ דיא זַא

 2שןער גנולעטשרָאפ יד טָאה רע) יקסלָאװזיא טָאה ,יראסקָאכעשט ןופ

 ןבײהוצנָא טשינ רעסעכ רימ טהצע רע ןַא ,ןדלָאמעג גנערטש (טרהיס

 /ןומ ןטקַא 8 עֶלַא טנעצסַא םעד ןטלַאהוצסיוא ?ייוו ,טנעמירעּפסקע ַאזַא

 ּפָארא טשרָאקא ,רעגנַאפנא ןַא ןיב ךיא ןוא ,ןימוה עקירָאיגנַאל ןבָאה ןעמ



 (!ר ע פט צ ע ? :טסַײה'ס) רעטײװצ רעד ףיוא .קנַאב:לוש רעד ןופ

 רעזייַב א טימ ןוא "ָא, .ןטימ דער ךיא זא; טרעהרעד רע טָאה עבָארּפ

 ןימ ןצײברַאפ | ןמערטּפָא ןופ לַאפ ןטשרע םייכב זַא ,טגרָאװעג 4 ימ

 וצ םעד יב ךיז ןרעוראפ שירָאגעטַאק ריִמ רע טעװ ,"א , ןַא ףיוא *

 שמעק ַא טָאה רע .עלהמינּפ ןייא ןָא ךרוד סע ןיא -עבָארּפ ףיוא ; טא

 ןפיוא .טרָאװ ןײק טדערעגסױרַא טשינ ןוא ןעלסקַא עניײז טימו ןָאטעג

 טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,װעיַאילעיב רָאטקעריד רעד ןעוװעג זיא לקַאטקעּפס

 פנָאמרער ןבָאה סָאװ ,"ןפמואירט ,, עניימ ןופ םענייא ןענעכײצחַאה וצ

 ...לֹוש ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ןפנוװַא עכעלקילג יד

 טקירדעגסיוא ןוא טנַאה יר טקירדעג רעדיװ רימ טא ָאה וועיַאילעיב

 ,רע טָאה --- ײּפַאטרעויפ א :"טנעמַארעּפמעט ןײמ רַאֿפ תולעפתה ןייז

 ריא טעװ ,ַאזַא ךיוא ןבעל ןיא שנעז ריא בוא -- :טגָאזעג קידנכַאֿפ

 ןײא ןיא סעקשעװָאלַאה רַאפ ןכַאמ ,ןענערברַאפ ןעמעלַא זדנוא ךָאד

 .תירירו ענײימ ןופ געט יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה דעלמענ ָאד ןוא .יישדוח

 92  ט ש י } -- עני ןייק ןוא -- םענייק "ןבעל ןיא; בָאה יא

 =ַאב ,ןרינרָאל רדסכ ךימ ןעמַאד ערעזדנוא ןגעלפ םורַא .ט נג ע ר

 =ירּפ ַא רַאפ סָאװ, :ןעלכיימש ןוא ןקילב עסיז ,עקיררעטוּפ טיימ ןטכַארפ

 רעייפ ליפ .ױזַא !טנעמַאהעּפמעמ רעדליװ אזַא !טנעז ריא גנוו רעוויטימ

 ?ערברַאפ טנַאק ריא .ןײלַא ןביילב וצ ארומ  ַא זיא ךייא טימ !םַאלפ ןוא

 ןופ ןגיוא טימ ױזַא ריא טקוק סָאװ ?א ...ןקימשרעד ,ןעגנילשנייא ,ןענ

 ."ריא טנעז האירב עכעלרנעטשרַאפמוא א ?סּפעש ַא

 ןלייצרעד וצ ןבָאה ךיוא רענעײל םעד רימ ןלעװ םינינע יד ןגעוװ

 רעבָא --- "תונויער הא תונורכז, -- סעיסערגיד ןעלקיוװשנַא ןוא ןטקַאפ

 ?םיימש עסיז יד ןוא ןקילב עקידרעטוּפ יד .ייברעד טשינ רָאנ ןטלַאה רימ

 ןיא רימ םורַא טפול יד ;ןדניװשראפ וצ רימ ןופ ןבױהעגנָא ןבָאה ןעֿל

 ןוא ;רעקינײװ ץלַא -- ןלָאר עקידנריפ ,רעטכייפ זוא רעטלעק ץילַא ן ןרָאװעג

 ביוא ,לכיימש םענעטלאהשגנייא ןַא טימ ןקוק רימ ףיוא טנעלפ יקסלָאװזיא

 ןעװעג סע זיא רשפא .עינָאריא רעטכייל --- זיא ,קזוח םענעפָא ןופ טשינ

 ?טייהרעמ רעד ײב טעשירָאפױא ןײז ןטלַאהוצנייא טייקידנעוטיונ א טישּפ

 =ַאמ ,} ןוא ייקירנעגערב , ,קידנ וז --- ,ןטעברַא ןפוא ןיימ ןופ ןיב ךיא

 ןוא ,רָאה ַא ףױא ןטָארטענּפָא טשינ -- ("!ַאכנַאבנ :ַאכ,) "קידנריוויפ

 יד ףיוא ןדײמסיוא עכלעװ ,ןדָאזיּפע טליּפשעגּפָא רדסב ךיז ןבָאה סע

 .אטח ַא ןעוועג טלָאװ םידומע
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 :אלש ַא ןעװעג טלמעד ןיא סָאװ ,קּומׁש ַא טריטעפער ןבָאה דימ |
 | 16 | פ ײ מ, עּפַארײא ץנַאג ןיא רעג

 .םױרַא סנפײװצ םעד םלעחליװ ןופ גנַאלקּפָא ןַא ןעװעג זיא סָאר
 ...עּפַארײא טָארד עכלעוו ,,ירַאפעג רעלעג, רעד ןגעװ לשרעוו ןפגָאזעג
 2וזיוצנארפ א -- סעיצקַאדער .ײווװצ ןיא ןבירשעגנָא ןעוועג זיא ?ןופיימ
 .,(רעשילגנע ןַא ןוא רעשישטייד ַא -- רשפא) רעשישפייד ַא ןוא .רעש
 ,טשינ ךיא קנעדעג -- עגרָארג ןיא טליפשעג ןבָאה ר י 80 עכלעװ
 ןָאזעס ןיא ןטקנופײעיצַאנימלוק יד ןופ ןעועג זיא לקַאטקעּפס רעד רעבָא
 טימ ,פייקמסנרע רעד טיול ןוא קרעוו םצע ןופ טעמירַאלוּפַאּפ רעד םיוק
 .ןכעלקריװרַאפ םוצ !טָארשעגוצ סע זיא ןעמ רעכלעוו

 :אב ,רעפיוס טליּפשעג טָאה -- *ַאמַארעקַאט, --- עלָארטטּפױה יד |
 ןיא רימ .םַאנסיוא ןָא טאר רעצנַאג רעד ןעוועג ןיא .טקיטפעש"
 :ישַאי , :ןעמָאנ ןפיט רענַאּפַאי | עפלע ןא ןרעּפרעקרַאפ וצ ןלַאפע;כױא
 ;מערפ ַא ןיא יװ טמליפעג ריז ריא בא י עבַארּפ רעטשרע רעד ןופ .?ַאװַאק
 .גײלק -- םשה ןעמ5 רענַאּפַאי ןענעז גנולעטשרָאֿפ ןיימ ןיא .םיוה רעד
 דיא ןוא ,רוניפ ןיימ טקירדעג וכָאה דימ ,ךעלעשטנעמ ערעגַאמ ,עקיססווװ
 יסקַאמ ,"טנַאזָאּפמיא , רעקינײװ ןרעװ וצ ױזַא יװ געוװ ַא טכוזעג בָאה;
 :םירפ עניילק טימ ןײגמורַא טויװרּפעג דיא בָאה :קנילפ ,דעלעגוװַאב לַאמי
 ;גיא ןײז טעװ סָאװ) ,י?דרעב, סָאד רעגניפ  ןצוּפש יד םימ ןכייר ,ךעק
 בָאה סעיצַאילוּפינַאמ עלַא יד .(ןיק ןיימ ןבירעג ךיא בָאה ?ײװהעד ,טגווָא
 2 .רמש עקיטסול ַא "רענַאּפַאי, עקירעביא יד ײב רימ םורא ןפורעגפיורַא
 םעּפע טלײצרעד ווָאסרופ רעקימָאק רער טָאה םסייררעביא ןתעב ..גנומז
 :עג קיבליה ןבָאה םַאנסױא ןָא עלַא ןבלעװ ןופ ,טָאדקענַא ןכעליירפ ַא
 ;טןײיא טכַאלעג ןעמ טָאה ןטקַא עקיד ןרעפייװ יד ןופ גנַאג ןיא ,טכַאלי
 עשימימ טימ ומרעהענפיוא טשינ םעברַא רעד ןטימ ןיא רעבָא ,ןטלַאה
 ;טלַאהעג ךיז בָאה יא ...טָאהקענַא םוװָאסהופ ןענָאמרעד וצ ןעגנופידנָא
 עבָארּפ יד טָאה יוזַא .ַאװַאקישָאי ןפלַא יימ ןופ טלַאטשעג רעד זוא טסעפ
 ;קעפס ןרַאפ טנװָאניא .גָאפימ ןסע קעװַא זיא ןעמ ןוא מקידנערַאפ ךיִז
 ןט23 ןתעב .טכַאלעג םיײוװכעלסיב ןעמ טָאה ןבָאהעדרַאג . יד ןיא לקַאטי
 ;ייװצ ַא ,ןװָאסרופ ףיוא ןָאמעג קנו ַא רעצעמע טָאה עניב רעד ףיֹוא טקַא!
 ,רעטכעלעג רענעטלַאהעגנײא ןַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ,רימ ףיוא רעש
 ַא יװ טּפַאכעגמורַא ןוא ןסקַאװשג עזַארפ וצ עוארפ ןופ זיא רעכלעוז
 ?ארעקַאפ, טלַאמשענטּפױה רעד ןיב ,ןעמעלַא ךורבסיוא רעשירעמסיה
 ןאד ..טכַאלעצ ךיז ךיא בָאה ןעמַאזוצ זעמעלַא ימ ....ןויזוקקניא .?ָאמו
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 =םָארַא טזומענ פָאה ןעמ זַא ,אזַא ןרָאװעג עמזַאּפס;רעטכעלעג יר זיא

 .גנַאהרָאֿפ םעד ןזָאל

 ןיא רע .יקסלָאװזיא רעסישזערטּפיוה רעד ןפיולוצ ןעמוקעג זיא סע

 ,ן-לָאמעג ןוא גנונערפיוא רַאפ טרעטיצעג ,רעטיוט ַא יװ ךיילב ןעוועג

 ,םעה ןגעוו טעװ רע זַא ןוא ,ךיא ןיב עפָארטסַאטַאק רעד ןיא קידֿפוש זַא

 ײײעװקסָאמ ןיא טפַאשלעזעג;רעטַאעש רעד ןײז עידומ ,ךיז טייטשראפ

 ?ַאב ןוא טקַא םענעסירעגרעביא םעד ןצעזרָאפ רע טעב ,רעבָא ,ליײװרעד

 עז ןָאפ ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ זַא ,ױזַא ןטפאהראפ ךיִז רימ טלעפ

 ...טעברַא
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 רַאפ ָאד ךיא טלַאה ,ןָאפעג ךיז טָאה רימ טימ סָאװ ןרעלקרער

 - .ןעלקיװשנַא ןוװרּפ טשינ ָאד ךיא לעול "תונויער , ענייק ;קירעביא

 םומ םע סָאװ ןסעגרַאפ דיא בָאה ,? !גנַאהרָאפ, :ףורסױא םער קידנרעה

 טָאה סע ֹוװ ,ןיהַא ןגָארפענקעװַא דיז ןוא רעטאעפ רענדָארג ןיא ךיז

 ...ַאווַאקישַאי , ןיימי טקריוועג ןיא טכעלעג

 םעד ןיק ןײמ ןופ ןעמונעגּפָארַא קידנכָאה ,?קַאטקעּפס ןכָאנ רעבָא

 ןרַאפ עכָארעדהַאנ רעד ןיא ךיז ךיא בָאה ,לדרעב ײסרענַאּפַאי ןפלַא

 ךיז ןענעו ןגעלָאק עכעלטע זַא ,טנײװעצ ױזַא לוק ןפיוא רעטיב לגיּפש

 .טקיאורַאב זיא סע יװ ךימ טָאה ןעמ ...ןפָאלעגפיונוצ

 ןוז ַא ,ידרַא רעליּפשיש ןגנוי ַא טימ ןעמַאזוצ טניוװעג בָאה ךיא

 ידרא ארוש .ַאװָאלטעיװס:ידרַא זיטסיטרַא רעטהיטנַאֿלַאט רעיײז רעד ןופ

 זיא ןײלַא םגה ,ןעלנָא ןיימ ןוא טסיירט ןיימ ןעוועג רעטניוו םעגעי זיא

 רע טָאה רימ וצ רעבָא ,רעקיניצ רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג רע

 ןשרָאפ טשינ ָאד לעװ ךיא .עיטַאּפמיס ןוא טײקיצרַאה זיולב ןזיױװעגסױרַא

 ןָא זיא ײז ןופ ענײא .רימ וצ גנויצַאב ןײז ןופ תוביס ערעיונעג יר

 ,,1,685 62:81/61068 86 10- זַא ,טגָאז סָאװ ,ללב רעטסעפ רעד קפס
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 ;ןןעמערטסקע ייווצ קידנעײז .(ףיונוצ ךיז ןפערפ ןעמערפסקע) טס860/'

 :רעדלָאה , יר ןופ ןענעז עכלעוו ,ןרוטַאנ ייוװצ ןעועג רעכָא רימ ןענעז

 ןוא טרעשײװרעד סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא ןעוועג ?ןטלַאטשעגײרעדלָאב

 הקּפ ַא רע ,שּפיט ןוא תומולח לעב רערַאבלײהמוא ןַא --- ךיא .דמערפ

 ?ַאעט וצ טַאהעג עדייב ,רעבָא ,רימ ןבָאה ,רעקימקַארּפ רערעטכינ זוא

 .טײקימסײג ןוא טייקטסנרע :גנויצַאב עקיבלעז יד רעט

 =עג ןעמַאוצ .המשנ ןײיא טימ םיפוג ייוװצ יװ טכשלעג ןבָאה רימ

 שכײלב ,סנעניגַאב ןופ ןײש רעד רעביא -- פיירפעג ריז ןוא טכַאֿל



 ;ימָאק ,ןאמעינ ןפיוא סעילַאװכ יד ןופ שיורעג ,הנבל רעד ןופ ןלַארטש
 עניײז רעביא ,טיטעּפַא ןיימ רעביא ,קרַאמ ןפיוא ,סַאג ןיא סעקנעצק עש
 ;גוי ַא סרעליּפשיוש יד ןופ םענייא ןיא טבילרַאֿפ ךיז טָאה רע ...ןופרילפ
 משינ רועיש ןוא ןצכָא ,ןצפיז ,ןײגמורַא ךעבעג רע טגעלפ ,יורפ רעג
 יה "שיק, ןוא רשכ ץלַא ןוא .ןטענָאס ןביירש ןֹוא ןסנַאמָאר ןעגניז
 רעד זַא ,לָאמאטימ ערוש ןײימ רעבָא ריז ופסוווחעד .גורתא רעשירפי ַא
 קידנעײגקעװַא ,רעמרעגַאבסיײה ןײז ןופ רעלעּפַאב ןוא רַאה רעכעלצעזעג
 טרעװ ..כומש ןיא ?לבײװ סָאד ס ס י ל ש ר ַא ם ,לקַאטקעּפס םוצ
 רענעי ןעװ ,טײהנגעלעג רעטשרע רעד יב ןוא הזגור אלמ ערוש ןיימ
 ,פסילש םעד ענעשעק ןופ םיא ייב סױרַא רע טּפעלש ,עניב רער ףיוא זיא
 ןוא ?םילש םענעגייא ןַא טכַאמ ,םערופ יד סקַאװ ןיא םיוא ימשומעווק
 :עג ,טשינ ײז ,, .ךיז שסולג ןדייב יז ןעװ ,רעטרעגַאב ןײז רַאֿפ שניישרעד
 ןרעװ ןײז חירטמ דיז וטזומ ,ךרַאּפ ַא וטסיב !ךרַאּפ ןייק ,ראה רעכעלצעז
 ."הפוש ַא

 ,?טרַאויטס ַאירַאמ , ןופ ןבָארּפ ןכַאמ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ תעב
 ןדער ןנעלפ רימ ןַא ,זרעפ ןסײװ ןיא טכעלעגנײרַא ױזַא דיז רימ ןבָאה
 :ונייהח ,גנַאגמואסנבעל ןיא ךיז ןשיװצ ןצַאז עשימטיר ןיא

 !דוטנַאה םעד רעהַא רימי רעכיג סָאװ גנַאלרעד --
 .?ףייז ןיימ ןָאפעגניהַא וטסָאה וװ ןוא --

 .טנקירטרַאפ זיא עקלוב יד ,,ייט יד שלַאק זיא'ס --
 !טשרווװ יד טקערַאב זיא למיש םענירג טימ --
 !יקסלָאוװוזיא זדנוא ףיוא טרַאװ'ס !עבָארּפ ףיוא ןייג טייצ ---
 ,ךיז רעסיוא ןרעוו טעװ ַאװָאנַאפריק ---
 ..קידניא ןַא יװ ןזָאלב ךיז טעװ שטינוה ןוא ---
 בָאה ,זרעפ יר ױזַא קידנעיירש ןוא עבָארּפ וצ קידנפיול ,לָאמַא

 ןבילבעג ןוא זרעפ םענעבױוהעגנָא ןַא ןקידנערַאפ נָאקעג טמשינ ךיא
 מיירדעגסיוא רַאוטַאהט ןטײװצ ןופ ךיז טָאה ערוש .סַאג ןטימניא ןייטש
 ,ַאמַאפ ,אט:ארט --- :ןגירשעגסיוא ,םייהנגעלרַאפ ןיימ קידנעעזרעד ןוא
 -- ַאטַאט ,ַאטַאט

: 
 .רעטַאעטײפַאטש םוצ טיר עלענש טימ קעװַא ןענעז רימ ןוא
 ךימ ןעמ סָאה עפָארטסַאטַאק;רעטכעלעג רעד טימ השעמ רעד רָאג

 משינ זיא ןבעל ןיימ רעבָא .גנעגשקזוח יד טימ ןגלָאפרַאפ טרעהעגפיוא
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 ןופ טפול רעד ןיא טקעטשעג טָאה ןײב סָאד ?ײװ ,רעמכײל ןרָאװעג
 יי יי יי .טעברַא רענרָארג רעד

 ;עמ עשיזיוצנַארפ עּפלַא ןַא טריטעּפער עמי :השעמ ַאזַא ךיז טכַאמ

 רעכלעוו ,גָאלָאוּפ ַא טָאה קימש סָאד ."רעלעפ:סשכירעג ַא ,, עמַארדַאל

 ךיא ליּפש גַאלַארּפ ןיא .גנולדנַאה רער רַאֿפ 20 רָאי ַא פימ רָאפ טמוק

 -- "ןיקרַאמ, א רעטעּפש ןיא סָאװ ,40 רָאי ַא ןופ "קינװָאקלָאּפ, ַא

 = םעד טרישעּפער ןבָאה רימ ןמז לכ .00 רָאי ַא ןופ ,דיז טיימשרַאפ

 ידנקוק ,טקַא ןטשרע ןתעב רעבָא .הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא זיא "קינוװַאק
 ?אמַאמיט יקסלָאװזיא ךימ טָאה ,"ןיקרַאמ; םעד ריטרעּפער ךיא יוװ

 | :טלעמשעגנּפָא

 ןיא ?זָאנ רעד ײכברַאפ ןעגננעװַאב ַא רַאפ ריא טכַאמ סָאוװ ---
 ;םימ ָאד ןוא ,ךײלג ןשטנעמ טימ שטנעמ  ַא ןעװעג ריא טנעז גָאלַארּפ

 ןײז טשיג טנָאק ריא ..ןזירּפרווס עטכירעגמוא עכלעזַא סעּפע לָאמַא
 . ?םורַא עּלַא רימ יװ

 :צרַאה טיס ןביוהעגנָא ךיא בָאה -- ששיװעיליסַאװ יאלָאקינ ---
 ןקלַאװ ַא ןיוש מגגעהו ּפָאק ןעמערָא ןיימ רעביא זַא ,קידנליפ ,שינעּפַאלק

 ,ןַאמרעטילימ ןקירעי;40 ַא ןזײװַאב טפרַאדעג ךיא בָאה גָאלַארּפ ןיא ---

 גנערמש טקוק ,ץרוק ןוא שירעלעפַאב טדער ,מירפ עטסעפ טימ טייג סָאװ

 ...ךעלפורּפָאמוא ןוא ןסָאלשטנַא טקריוו |

 ןיא סָאװ ןוא ונ -- רעםישזער ןימ טגָאז -- קישכיר ץנַאג --
 | ?רעטציא

 :ָאטסירַא ןפלַא ןטעװעלַאבעצ ַא טימ ןָאט וצ רימ ןבָאה שציא ---
 ,עקידנעלקַאװ --- ןעגגוגעװַאב ענייז ,עשימָאק ַא ןיא טלַאמשעג יד ,טַארק

 ..ןקז ןפַאלש א ןופ -- ןרער ןֹופ ןפוא ןײז

 ּפַאק ןפימ -לקַאש םענעדירפוצמוא ןַא יקסלָאװזיא טיג --- ...טח ---

 יד טימ ןעגנונעװַאב עקימיונמוא יד ריא טכַאמ סָאװ וצ ןוא ...םח - ---

 | : ?זָאנ רעד םורַא רעגניפ

 סָאמ רעסיוװעג ַא טימ ןיוש ךיא גָאז --- ששיװשיליסַאוװ יאֿכָאקינ ---

 ןוא ָאבַאשז םימ ןַאטפַאק ןשיזיוצנַארפ א ךָאר טנַארפ רע ;גנוגערפיוא

 םתס זיא םענרַאל ַא ןָא םויטסָאק םעד ןיא .טענרָאפ ַא טנַאה ןיא טלַאה

 | ...ןָאפ וצ ןיהַא םנעה יד; ןיחוװ ָאטשינ

 טכָאק לב םדוק -- רעניימ רעסישזער רעד טגָאז -- !ןַאמרעגנוי --- ==
 ןיא טשינ טכירק -- סםנטײװצ ןוא .טנוזעג רעײא ּפָא טיה ,טשינ ךיִז
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 ריא ,רעקימָאק רַאפ ןיִנע ןַא ןיא טענרָאק !ןײרַא ןטרָאגנײװ ןדמערפ  ַא

 ..תוכיש ןײק םטשינ ןמענרָאפ טיִמ טָאה ןוא רענאזער ַא טליּפש

 .טׁשיִנ ךיא קנעדעג -- טסידנערַאפ ךיז טָאה עכָארּפ יד ױזַא יװ

 וװ ןבענעג טשינ טנװָא ןיא רָאפיזיװקער רעד רימ טָאה סענרַאל ןייק

 -- ?טנעה "סזיקרַאמ ןטלַא) םעד ?עניימ מנעה יד ןָאטעגניהַא ךיא בָאח

 .משינ ךיא סייוו
 ךופ :טשרָאפעג ןוא טכוזעג ןוא טכַארפעג ךיא בָאה געט עגנַאל

 ןרענַאזער ..זַא ,גנוטפיהַאב ַאזַא טלעוו רעד ףיוא ךיז טמענ ןענַאװ

 ףיז טָאה ךראמ רעגני ןײמ ?"ןפעגרָאל וצ תוכייש ןייק טשינ ןבָאה

 רעשמירַאב רעד .טעװעטנורגרעד ךיז טָאה לכש רעד זיב טקיאורַאב טשינ

 +םימ רענעגטשענרעכיא טשינ ןוא ץנַאלג טימ טָאה ַאּפיטעּפ םיײרַאמ

 ךופ עלָאר יד "עביל ןוא עגירטניא ,, סרעלליש ןיא טליּפשעג טפַאשרעש

 ןיא עינַאפמיס  ַא ,ןעגנומיטש ןופ עמַאנ ַא ."2לאק:ןָאפ לַאשרַאטפיײה,
 רעד ןופ קימַאניד רעד ןיא ןוא טלַאטשעג רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד

 ..פענרָאל רעד ופימ5 קידנליּפש ,ןגָארטנײרַא .ַאפימעּפ טנעלפ גנולדנַאה
 =מָאק -- ןקיּפש 'ןבלאקוָאפ, ןגעלפ םהעטַאעט עלענַאיצניװַארּפ ןיא

 ךיז טײטשרַאפ ,תוחוכ ענַײז טי -- סָאה רעקימָאק רעדעי ןוא !רעק

 ןופ ןענעז ..רעפסײימסיױרג םעד טמירקעגכָאנ ןוא טכַאמענכַאנ --

 רענעמונעגנָא ןַא ןרָאװעג ןפענרָאל טימ) סעיצַאלוּפינַאמ ןָא טלמעד

 גַאבמוא רעײז ןוא רעקימָאק עֶלַא ײב ןרעק רעטיירפשראפ:טיײרב ןוא

 .הקזח עהַאבפיירטש

 =יא) עטסעפ יד רעסישזער רענרארג ןיימ ייכ ךיז שמענ ןופרעד

 ,טענרָאל ַא טנַאה ןיא ןמלַאה ל?יוװ רעכלעוװ ,רענָאזער ַא זַא ,"גנוגיצרעמ

 פבירק, --- ,טרעדנוהרָאי ןט518 ןופ םויטסָאק ןשיזיוצנַארפ ַא קידננַארט

 ."?ןפרָאגנײװ ןױמערפ ַא ןיא
 ןיימ ןעניד -- ױזַא ,"ןפַאש , טלָאזעג ױזַא ,טכעלעג ךיא בָאה ױזַא

 | - ...לַאעדיא

 =עג בָאה ךיא ןוא ,7 דָא ַא ןבילבעג ךָאנ ןזיא ןַאזעס ןופ ףוס םּױצ

 .ןקעלק טשינ --- תוחוכ ןייק רימ םעוו ףוס ןזיב ןטלַאהסיוא זַא ,טליפ

 -- טכַאובעגנײרַא ןכָאה גנויירמששצ ,גנורעפיילסיוא עסייוועג ַא

 ןופ ןיא רעטעּפש ,אווָאשטנאראס ןעמוקעג זיא ענליוו ןופ :ןלָארטסַאג

 ךיפ רבחמ רעד -- ע ג שפיװעירָאגירג ירָאגירג ןעמוקעג גחוברעטעּפ
 טגעלפ סָאװ ,"יבלירט,, -- יז ,רעקימש:רעמאעמפ ערַאבגנַאג עכעלטע

 ןַא וכַאמ ןוא ןָאזעס ןהעי רעטַאעפ ןדעי ןיא ןרעװ טליּפשעג טלמעד



 :םקעפע יד טליּפשעג ךיוא ענדַארג ןיא טָאהעג .ןרָאי ףיוא קורדנייא

 ןרענעלק ַא ךס ַא רימ ףיוא טכַאמעג ןוא "ילאגנעווס ,, ןופ עלָאר עלופ

 2יצ רָאי 2 טימ ןוא ,װַָאנַארעינ -- ןעניבַאלזעינ יב לָאמַא יװ קורדנײא

 ןגעקַאד .ָאטַאמלָאר -- ןלָארטסַאג רענליוו יד תעב ,ןװעיַָארטס ייב קיר

 רעטײװצ ןײז ןיא טכַאמעג קורדנײיא ןקרַאטש ַא ע ג רימ ףיוא טָאה
 דנַאלסור ץנַאג רעביא טָאה עסעיּפ רעד ןיא ..."ףָארפש:טיוט, :עסעיּפ

 ןַײז ."אדדָאג ןופ עלָאר יד קידנליּפש ,םייהלעדא טרעבָאר י"פרענודעג,

 2וצנַארפ עכעלפע יד ףיוא ,רקיע רעד תועמשמ ,טריזַאב טָאה גלָאפרעד

 :םימ רעד טימ שריפעגסיוא טָאה םייהלערא עכלעװ ,ןענאסנאש עשיז
 :נ5יפש ,ןײלַא ע ג .טיבעג םער ףיֹוא זָאוטריװ ןתמא ןא ןופ טפַאשרעט

 משינ וליפַא ןעמייהלעדא וצ ןענאסנאש םכיזניה ןיא ךיז טָאה ,עלָאר יד
 2יא ױזַא טליּפשעג רע טָאה טלַאטשעג םצע יד רעבָא ,טרעטנעענרעד

 :ַאב ןוא רעטיר ןשיללאנ םעד קידנלַאמ ,קיברַאפליפ ױזַא ,קידוװעגייצרעב

 ןערב ןײז טימ ,רות ןייז ןיא -- "אדדאג} זיא סע סָאװ ןוא רע קידנזיײוו

 וליפַא םיא טימ ,גנוניימ ןיימ טיול ,ךיז טָאה םײהלעדַא זַא ,םענרַאפ ןוא

 עג גנוניימ רעקיוָאד |יימ) םימ ןיב דיא רעבָא ...ןכײלנרַאפ טנַאקעג טשינ

 ?ַאזיא דידנעלּפס , ןיא :ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןגָאז רעדנעלגנע יװ ,ןבילב

 ?םנבעל עניימ ףיוא לָאמ ןפצעל םוצ טשינ ןוא ןטשרע םֹוצי וטשינ --- "ןשייל

 .טרפכ --- טסניק ןופ ןגַארפ ןיא ןוא ללכב !געוו

 ןפניוו עשירפ יװ ,טליפעג ךיז ךיא בָאה טסַאג רענרוברעטעּפ ןפימ

 .םישדח 8 יד ןופ טסימ ןוא ביוטש םעד רימו ןופ טזָאלבעגּפָארַא ןשלָאװ

 ךיא רעבָא ,זירּפרווס ןרעקראטש רעמ רָאנ ַא ןענַאטשעגרַאפ זיא רימ

 *ַאװפסעידשזָאר , ןופ ןכָאװ רַאּפ יד ןיא ןריפניירַא רענעייל םעד זומ

 עכלעװ ,(רָאונַאי 6 -- רעבמעצעד 20) 1011 "עינעשטשערק, זיב 0

 .ענוָאק ןיא ןלַארפסַאג ףיוא טכַארברַאפ ןבָאה רימ

 ,לעטָאה ןיא ןרעמיצ יד ,ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא עפרעדנעעג יד
 ןײמ טשירפעגּפָא יװ ױזַא קפס ןָא ץלַא טָאה סָאד -- םלוע רעײנ רעד

 רעקידהרוחשהרמ ןײמ ןדטוװשרַאפ ןיא געפ עצרוק ףיוא ןוא טימעג

 רימ יװ -- ןוא .עגנרָארג ןיא טשרעהַאב ךימ טָאה רעכלעוו ,דנַאטשוצ

 ןענעז סע .טשרעהַאב ל ָא ס ע ל ַא ףױא -- טניײשעג טלמעד טָאה

 רענעפ עײנ ומכ ןעגנולקעג ןבָאה סע ,ןקורדניא עיינ ןענַאמשטנַא םעּפע
 ...םורַא

 ןכָאװ טימ ןיוש בָאה דיא זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ןלייצרעד זומ ךיא
 ךיז כָאה ךיא זַא ,ןעמַאמ:עטַאט וצ ווירב ַא ןבירשעגנָא טַאהעג רעירפ
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 טשינ ןטרָאד ךיא כָאה ןכעל ןיא טרָא ןײמ זַא ,טשױטנַא רענט ןיא

 עלײװהע - טשינ סייוו ןיא טרָא רעדנַא זַא ןכוז זומ ךיא זַא ןוא ןענופעג

 | ...ןקילב עניימ | דגעוו וצ ןיהיווצ

 סָאמ .רעסיוועג ַא ןיא ןרָאװעג ךיא ןיב ,,טגָאזעג יװ ,ענווָאק ןיא

 וה תעכ לַאפוצ ַא פמערַאװרעד וטָאה ךימ .שמיטשעג שיטסימיטּפָא רעמ

 -- ?רעצנַאקַאבמוא רעד, םגידרָאג ןיא .גנוריפפיוא רעײנ ַא ןופ ןבָארּפ
 עלַאה יד ."יזנכשא} .ופְלֵא םעד טליּפשעג ךיא בָאה (ייפיוט ןוא עביל,

 עכָארּפ ידו טריפעג לָאה ךיא ןוא ,םזיטַאמַארד !קרַאטש ןופ ןטנעצקַא טָאה
 ?2נעג יד ךיז ןבָאה ,ןעוװעג טֿסייצרעד ןיוש ןיא ןביוא  יוװ .וויסנעטניא רעײז

 .ּפָא טשינ רעמ "ןעגנוריװיטָאמ ,, עניימ יבגק קזוח ןוא גנוצעשגנירג ןופ דעֿפ
 :עגמוא טריפעג עסעיּפ סנידהָאג ןופ ןכָארּפ יד ךיוא בָאה ךיא .ןטליּפשעג

 ןופ ףוס ןיא .עבַאנפיוא ןיימ ןיא טפישרַאפ ןוא טרירטנעצנַאק ,מרעטמש

 ?אלשצרַאה ַא טנירק רעטלַא רעד ןעװ ,ענעצס א ּפָא ךיז טליּפש טקַא

 טָאה םורָא זופ ןַא ,וצרעד טריפחעד) כָאה ךיא ..ופריזיִלַארַאּפ טרעװ ןוא

 טָאה ךימ זַא ,גנגײצרעכיא רעד ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא רימ וצ ךיז ןעמ
 ןופ ןביוהשנשיוא ךיז כָאה ךיא זַא .ןתמא ןא ףיוא ןפָארמענ קאלש רעד

 וםימ ןפורסיוא ןֹוא םֹודֲא רעמינּפ עגעקָארשרעד ןעזרעד ךיע בָאה ,טרָא

 טשינ ךײא ךָאד טעוזס !עבָארּפ ןכַאמ ױזַא ןעמ ןָאק יז, :ףרווורָאֿפ

 ריא ..."ןעניוש טשיינ ריז טעוװ ריא ביוא ,רַאי 2 ףיוא תוחוכ ןייק ןקעלק
 ,לַאפֹוצ םער ןיב טשינ .ןגהָאמירפ םענעי ןשטינור סרעדנוזאב קנעדעקג

 ןטנערעגפיוא ףיט ַאזַא ןיא ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה רעפעּפש טשינ

 ןילב ,פרָאװ ןײא ןײק טגָאזעג טשינ רימ רע טָאה יײברעד .דנַאטשוצ
 קידנענײנרַאפ טפקָאשעג ,ונקֹוקעגנָא ךימ ףרוװרָאפ ןוא גנוניוטש טימ
 ןעװעג זיא גנומיטש ןײמ רעבָא .טרעטײװהעד ךיז ױזַא ןוא ּפָאק ןטימ
 =עש ןופ ליפעג שירפ ַא טימ טּפַאזעגנָא יװ געמ עכעלטע ענעצס רעד ןופ

 .סקווװ ןוא ילב ןשירעפ

 2מש יד טימ טּפַאזע;כרוה ןעוועג ץלַא דָאג ךיא ןיב ןנעװפסעדנופ |

 םעװ סָאד זַא ;ןעזענסיוא טָאה'ס ןוא "רעדלָאב:רעדלָאה, ןופ ןעגנומ

 - ...ןדנװשרַאּפ טשינ לָאמניײק ןיוש

 לפלעוו רעד ףיוא ןבעל ךיא לָאז עשז ױזַא יװ

8 2 

 ןביוהעגנָא כָאה ךיא .ץרַאה ןיימ ןסערפ ןבכױהעגנָא שואי טָאה סע

 עכעלפע יװ רעגנעל טשינ טרעירעג טָאה סע !ןרוכש ,ןפנָארב ןעקנירט

 רַאײײנ םורַא ענווָאק ןיא רעבָא .קיכײיא ףיוא ןדנוװשרַאפ -- ןוא געש
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 ןוא ןעוועג עמיווי םוקוקיררוק ןיימ ןיא געפ עכעלפע עכלעזַא ןענעז 1
 ריא ץיז ?קאטקעּפס ןכָאנ :טכַאנ ַאזַא קנעדעג ךיא ןוא .ײז קנעדעג דיא
 רעד ןופ ,28 רָאי ַא ןופ שטנעמ רעקיצרַאה ַא ,רעלפוס ןטימ דנַאנײב
 ..ןציז רימ .(!ןָא השעמ ַא ךיז וט שטָאכ ,ןסעגרַאֿפ ןעמָאנ ןייז) עקָא
 .םוכ ןקידייל ַא טנַאה ןיא טלַאה ךיא ,רַאװלוב ןסיורג ַא ףיױא ייגש ןיא
 ןָאפ א טימ טהנעט ןוא "טיװעקָא , סנּפָארט עטצעל יד שַאלפ ןופ טגיוז רע
 -- וה ר - :!רעטומגָאלק , 8 ןופ

 ..רוכש ַא ןרָאװעג טסיב !רעניימ וד רעקיצרַאה ,אקשארבא ,,יוא --
 רערעכיז ַא ןיא סָאד !רימ ןיא רעיוהש ַא ,טסגוק רעד רַאפ קיטייוו ןופ
 רעקילדנעצ .רבק ןזיב רעקילָאהָאקלַא רערַאבלײהמוא ןַא ןרעװ וצ געוו
 ןיא ײװ ...ןעזעג ןיוש ןניוא עניימ ןבָאה ןלַאֿפ עכלעזַא רעמרעדנוה ןוא
 | | /  ןדניװ ןוא רימ ֹוצ

 ;יא עגולעיב ַא יול קידנעיָאװ ,טהנעטעג ךיא בָאה --- ָאועשיג ---
 ;טוג ַא ןיב ךיא !ָאוועשטינ :ײנש ןפיט ןיא קירנציז ,רַאװלוב ןטסיװ ןרעב
 ןײק םענײק לעװ ןיא ןכענתַאפ ןעמעלַא ץלַא לעװ ךיא !רעקיצרַאה
 י | | .ןָאפ טשינ םמכעלש

 רעד ןוא ,ןגיוא עניימ ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט ןעמָארטש ןוא
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ?לברַא ןמטימ םעניימ םינּפ ןופ משיוועג יײז טָאה רֹבח
 ןוא ,ײנש ןטלַאק םעד םינּפ ןפיוא טליפעג ךיא בָאה ןרערט עסייה יד
 .מלע'ו יד יװ לױװ ןעוועג רימ זיא'ס

 רַאװפוב ןופ שריפעגקעװַא טכַאנ ענעי זדנוא מָאה רע ןוא ױזַא יװ
 ירפרעדניא ןיב ךיא ןַא רָאנ ,טשינ ןיטולחל ךיא סײװ ןײרַא לעטָאה ןיא
 מימ ןבירשעגנָא ,ווירב ַא ןעזרעד שיט ןפיוא ךיא בָאה ,ןענַאטשעגפױא
 - : | : ...פנַאה ןיימ

 ןבעל ןַא- ,(גנודנעוו ַא ןָא) ןצעמע וצ ןבירשעג טכַאנ ענעי בָאה ךיא
 וצ ןיחוװ םשינ סיײװ ריא לײװ ,טשינ ליוכ ןוא טשינ ךיא ןָאק רעמ
 . | ...ןבָאה ףרַאד רימ ירעװ זוא ןקילב עניימו ןדגעוװ

 םיכסמ ךיא ןיב ,ןבירשעגנָא טייהרערוכיש בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא טימ
 טשינ בצמ ןרעטכינ ןיא ךיא טָאה התימ ַא ךיז ןָאשנָא ...רעבָא ,ןעוועג
 : : - .בורג ןיימ ןופ געווסיוא ןא רַאפ ןענופעג

 ןוא טּפעלקרַאפ ,טרעוונָאק א ןיא טגײלעגנײרַא ךיא בָאֵה ווירב םעד .
 םעװ ױזַא ביוא זַא ,קידנפכַארט ,ענעשעק+םיזוב ַא ןיא .טגײלעגנירַא
 ןקידנערַאפ | ז | מס .ךיז סע טעװ ,רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ ןייג רעטייוו
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 רערוכיש רענעי ןיא טנַאה ערוכיש יד ןבירשרַאֿפ טָאה ווידב ןיא יװ ױזַא

 | ...טכַאנרעטניװ

 ;םגנונעגעזעג רעד ןיב ןעגנַאגרעד ןענעז ענוװָאק ןיא ןלָארטסַאנ יר

 ,פקַא ןטשרע ןכָאנ ."טיוט ןוא עביל , טליּפשעג ןבָאה רימ  .גנופעטשרַאפ

 טעדלעמ ןוא רעטרַאּפ ןופ רענידלעּפַאק רעד עבָארעדרַאג ןיא ןײרַא טײג

 2גרעהסיוא .סעהדַא ןיימ טגערפעג טָאה םוקילבוּפ ןופ עמַאד ַא זַא ,רימ

 זיא ,סערדַא ןיימ ןעמַאד ןבעג וצ םייהניוװועג יד טשינ בָאה ךיא זַא ,קיד

 .פרעקעגמוא ךיז םורַא טונימ 8 ןיא ןוא קעװַא רע

 גנַאהרָאפ רעד תעב ,טקַא ןט:2 ןכָאנ טלָאז ריא ,טעב עמַאד יד --

 ןבעגנ ייר רעט62 רעד וצ ןָאפ קוק ַא ,טנעמסיד זָאלּפַא םוצ ןכיוה ךיז טעװ

 .גנַאגכרור

 ןטלַא ןופ ענעצס ענעביױשַאב ןיוש יד ךיא ?יּפש טקַא ןפ:9 ןיא

 ,גנַאלנמינימפ טרעיוהעג 1בָאה ןטנעמקירַאלּפַא יד ,קַאלשצרַאה סיזננשא

 םוצ קוק ַא ביג ריא ...לָאמ עכעלמע ןביוהשג ןעמי טָאה גנַאהרָאפפ םעד

 :וק ןײמ טימ ןעמַאזוצ !רעטומ ןײמ :עז ןוא יײר רעט:2 ןבענ גנַאגכחוד

 סָאװ ןָאש קוק ַא עגװָאק ןײק ןעמוקעג יז זיא ,עזיימרעג עידַאנ ,עניז

 ףוס רע זיא סָאװ ..וא ?רע טבע? יװ ...דיחי ןב ריא טימ ךיז טרעה

 ?רָאיטקַא ןַא רַאפ ףוס ?כ

 ןצרַאה ןיא ףיט זַא ,הרבס יד ןגָאזוצסיױרא טייצ רשפא ןיוש זיא ָאד = |

 ערעװש עלַא יב "עװשטסרָאיפקַאמ ןינע ןצנַאג םעד ןופ עמַאמ ןיימ זיא

 יװ -- ,ןעװעג טשינ ןעגנובעלרעביא עשיפַאמַארד ףיש ןוא סעיזילָאק

 ןוא רעטָאפ רער ןעוועג זיא סע יװ) *טריקָאש , -- ?ןגָאז סע ןעמ לָאז

 ?ןרױלרַאפ ַא ןעװעג ןײלַא זיא עמַאמ ןײמ .(םיברוקמ ןוא םיבורק עלַא

 :עײל יד ןופ רעל ךיז םעװ רשטא .עסירטקַא ע סי ו ר 2 ענעגנַאנעג

 ןיא ןקוקנײרַא ,ליפ ןטשרע רעזחנוא ןָאש רעטעלב ַא ןייז חידשמ רענ

 סיוא טסיג עגײמ עמַאמ יד ױזַא יװ ןרעהחעד ?"ןענחוישקָאנ , ?טיּפַאק

 ןוא ;ןיּפ ןכעלשטנעמ ןגעוו רעדיפ עליטש ןיא ץרַאה טרעטיברַאפ ריא

 !רעטַאעט ןופ ןקורדנײא עניײײמ ןעמונעגפיוא טָאה יז יוזַא יו ,רעמעּפש

 סעמַאמ רעד רעטנוא , רָאנ ןרָאי ענימ ןגעװ תורוש ענעי קידנענעייפ |

 ײר רעט:2 רעד ןופ עגװָאק ןיא זַא ,רָאלק ןרעוװ ןיוש טעװ ,"דעטרַאפ

 ?װוא ןוא עמַאמ ַא טושּפ טשינ טקוקעג עניב רעד וצ  טָאה גנַאגכרוד םייב

 ענװַאק ןיא עניב רעד וצ ..עטרחוס:גרַאװכוש ענעזעװעג א טשינ יאד

 ,וענַאטשרַאֿפ טציא טָאה סָאװ ,ןזעװנעיהפ ַא טקוקעג טָאה טנװַא םענעי
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 ןופ ןבורג יד ןיא ןעקנוזרַאפ קירנעײז ,טליּפשרַאפ ןבעל ריא טָאה יז זַא

 ןטליּפשעצ ןיפ חוכ ןטימ ריז טָאה ןוז ריא ןוא ,םויק ןרעטצניפ םענעי

 ,דַאילש ןפימ קעװַא זיא ןוא ןסירעגסױרַא ןטרָאד ןופ טסיײגרעלטסניק

 ךױא ,ןכעל ר י א ךױא ןעװעג ןדנעטשמוא ערעדנַא יב טלָאװ סָאװ

 | .ןוחצנ ןוא ןויסנ ,דיירפ ר י א ךיוא ,געװו ר יא

 עלערימ , עקיטנעצָארּפ 100 יד ,רקנמ הקכר:היתב ,טקוקעג יז טָאה

 2עכ יד !עזרעד ,טקוקעג יז טָאה ,?סַאנ:רעזעלג ,, רענליוו ןופ --- "תרפא

 2נעצ ןשייווצ םאזנייא שיגַארט זיא רעכלעוו ,ייזנכשא ןמלַא ,, ןופ טלַאמש

 ןייק ןעמוק ריא בילוצ ,"ןוויכ ַא ,, טימ יװ ...ךעלקינײא ןוא רעדניק קילד

 רַאפ טסַאּפעגוצ ױזַא --- טריפעגפיוא ןרעװ ?קַאטקעּפס רער לָאז ,ענווַאק

 ...קיטש םענופ טלאהניא רעד -- ריא

 תוחפל טםרעטישרעד ןעמַאמ ןיימ טָאה קַאלשצראה ןֹופ ענעצס יד

 יװ ,זיא שטינור ביוא .ןבָארּפ יד תעב ןגעלָאק עניימ יװ רעקינײװ טשינ

 ךיז רימ ןענָאק ,הנרדמ ַאזַא ןיא טרעדורעגפיוא ןעוועג ,טנאמהעד ןביוו

 ,םונימ רָאּפ יד שםבעלעגכרוד טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טכייל

 עמרעפישרעד ענייז ןטײז עלַא ןופ ףרָאװ א ךיז ןביג "יזנכשַא , וצו עו

 ןופ ,טלַאפ גנַאהרָאפ רעד ,טסַא רעד דךיז טסילש רעבַא טימרעד .רעדנ

 יד ןוא ,קירוצ ךיִז וטכיוה גנַאהרָאפ רעד ,ןפנעמסירַאלּפַא ןרענוד וע

 טנוזעג ,ץנַאג ,שירפ -- דנוק קיצנייא ריא פעזרעד עמַאמ עטרעמישרעד

 סָאװ ,עיצַאװַא רעד ןופ לגָאה ןרעטנוא ּפָאק םענעגיוכעג ַא טימ טייטש

 :עג טימו ,דיירפ טימו ןּפַאלק סע רעצרעה סנעמעוװ ,רעיושוצ יד ןכַאמס םיא

 ריא ןיא טסנוק ענײר יר ן זו ח צ נג טרעײפ ַאד ...תולעּפתה סימו ,סונ

 עריא ןופ ןערב ןקילײה ןיא ןרעקַאלפ סָאװ ,רעצרעה יד וצ גנוכיירגרעד

 .ןלַארטש
 ?וצ עטקיצסנַא ןַא ...טציז גנַאגכרוד ןבענ ייר רעט:0 רעד ןיא ןוא

 2ַאמ --- עכעלקילג ןיוש ןוא ענעקַארשרער --- עטחעטישרעדו ַא ,ןירעיוש

 ,ןעזרעד טָאה עכלעוו ,עסירטקַא עסיורג ענעגנאגעג:ןריולרַאפ א םציז ,עמ

 ריא תונויסנ ערעווש ךרוד םמָאה ןוז ריא סָאװ ןוא ןריולרַאפ טָאה יז סָאװ

 .טרעקעגמוא רעטַאעט רענװָאק ןיא ָאד טָא טציא

 זיא טפוק רעד ןיא .ענדָארג ןייק קירוצ ןרָאפעג !עמ זיא ענוװָאק ןֹופ

 .פ ו ס ןקידנרעטנעענרעד דךיז זופ גנומיטש יד ןענַאטשעג ןיוש

 ךָאנ ענרָארג ןיא רָאי ןיימ טּפעלשעג ךיא בָאה עג םעד טָא טימו

 ףוכ ןופ טײקטנעָאנ יד טיירפעג טשינ טָאה רימ .ןלָארטסַאג רענװַאק יד

 + .*?רעמייוו סם סא :הלאש רעד בילוצ
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 ןרוכיש , ןופ ןכײצ ןרעשנוא טריסלוּפ רימ יב טָאה ץרַאה סָאר

 ןײמ ןיא ןגעלעג קי ד עע ט ש טכַאנ רענעי ןופ זיא רעכלעוו ,י"ווירב

 | יי | - = .ענעשעק:םעזוב

 :ךיא רעה ;רעטַאעט ןיא דנַאטשוצ םעד ןיא קידנעמוק ,כָאמ ןייא ןוא--

 פ נג ָא כ ַא מ -- ןרילָארטסַאג ןכָאװ .2 ףיוא טמוקה זרנוא וצ ---

 | יי - !י ק ס 5 א ד



 יקסלַאד טנַאמַאמ טימ .זש

 *ןטפַאשנדיל ןופ האירב עקירָאה וד זוא סָאד -- טסנוקע

 לעגוק .ר .א

 ןפיא ךיז טימ רָאפ ןלעטש ןיקסלאד טימ ןכָאװ רָאּפ יד

 :עגרעביא םשינ רעמי ךיז טָאה סָאװ ,טנעמַאמ א ןבעק ןופ רעיוד ןצנַאג

 ומשינ יאדווא טָאה ןוא רַאי 90 טעמכ עקיררעשייװ יד ןופפ ךשמ ןיא טרזח

 -- ענהָארג זיב רעטַאעפ רָאי 8 עּפַאנק יד רַאפ ןכיילג סנייז טַאהעג

 !רעקיצנײא ןַא --- ,ָאזלַא ,טנעמָאמ ַא

 ײ וװ צ+ ?טנעמָאס םעד םָא ןופו "שייקיצנײא, יד םײטשַאב סָאװ ןיא

 ןצילב עכלעוו ךרוד !טרעדנוההָאי ןבלַאה ַא ןופ ןָאפ ןפיוא --- ן| כ ָא וו
 ןצנַאו ןפיוא ךעלרעהפיואמוא ןענייש וצ ןרָאװעג ןטכױֿפַאב יז ןענעז

 ?םעניימ געווסנבעל ןקידרעשיו

 רימ ףיוא גנוקריוו סעמעוװ ,ןרָאיטקַא ןעזעג ןיקסלַאד זיב בָאה ךיא

 :עגסױרַא ןֹוא תונורכז ענימ ןופ ד ג ַא ב ןבלַאה א טליפעגסיוא טָאה
 םידומע עקידרעירפו עניימ ןופ רעקילדנעצ דס ַא ףיוא תונויער ןפור
 :עג רעירפ טָאה דימ סָאװ ,ץלַא ןעלקנוטרַאפ וצ ןעגנולעג ןיקסלאד טָאה
 יקסלַאד טָאה ?רעפאעט ןופ תולכיה עטסכעה יד ןיא םריפעגניירא טָאה
 ןופ ?"ןַאמקַאטש , סעקסוװַאלסינַאטס) ןופ --- ןקיוהדניא יד טשיװעגּפָא

 ןופ ?"עיטָאג ַאפירַאגרַאמ , סהַָאנרעכו ַארַאס ןופ ?"?ָאנַאריק,, סנעלקַאק

 רַאצ , ןיא ןװעינעלרַא ןופ ?ןלַאטנענַאז ןופ ?ןצנייק ןופ ?ןיקסװַאקפַאמ

 ?ירָאדָאעפ

 ךָאנ רימ ןלעװ לָאמנײיא טשינ ןוא טריטיצ טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ

 ,2001008288104 2689" :טרַאװכורּפש עשיזיוצנַארפ סָאד ןענַאמהעה ןזומ

 ןכײלגחַאפ ןכַאמ טסנוק ןיא .(טקניה ךײלנרַאפ רעדעי) 008 8180
 ;קַאמשעג ַא םתכ זיא רעטייווצ א ןוא ןעגנוניישרעד ענייז ןופ ענייא ןשיוװצ
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 ;נַאל ַא ףיוא עמעש  ַא ןיא סָאד ...טייקשיצראה:םע {ופ קורדסיוא רעזַאל

 עקידנליװ טשינ יר .ןּפיהרעביא רימ ןזומ ָאד סָאװ ,גנולדנַאהּפָא רעג

 ןעעזרעד רימ תעב ןורכז רעזדנוא ןיא ףיוא ןעמוק סָאוװ ,סעיצַאיצָאסַא
 ךרוח ןטכױולַאב ,זדנוא ןיא טבע סָאוװ ,טסַאמשעג רעד ןיא ןואג ןטיײװצ ַא

 .."ךיילגרַאפ,, ןייק טשינ טולָאסבַא ןיא סָאד --- רודה לודג ןקיררעירפ א

 ילרעסעב זיא רעוו , :הלאש רעד ףיוא רעפטנע וא ןכוז טסייה ןכיילגרַאפ

 ךיז רַאפ ןבָאה רימ זַא ,ןמיס ַא ...זיא ןְלַאפ יד ןיא הלאש ַאזַא ןוא
 ןופ תופדג יד ןעמונעגפיוא טשינ טָאה סָאװ ,םענײא אזא ,''םעב רעוב, ַא

 .ןֿפײװצ םעד --- ןעמענפיוא טשינ טעװ ןוא רעטסיימ ןמשרש

 םילודג עקידרעירפ יד ןופ םענייק ,ךיז םייטשרַאפ ,טָאה יקסלַאדו

 !פ ג ָא מ ר ע ד  ײז טָאה רע :טלקנופרַאפ טשינ ןוא ?טשיװעגּפָא ,} טשינ
 ,ענײא ָאה | צד ַא ה ןיי א ןוא ןוהכז יא ןפורעגסױרַא רידסכ טָאה רע

 .ןעגנוקיצמנא עמייזרַאפ קיבייא ףיוא רימ ןיא יד ןופ עמייווצ ַא ָאד

 ,םעד ןיא ןענאפשַאכ זיא שנעמָאמ רענרָארג ןופ יישייקיצנייא, יד ןוא

 זיר ןשינעצס ןטימ ןיימש וצי קילג סָאד ןלַאפעגסיוא רימ זיא ָאד סָאוװ
 ,רעטערב יד ףיוא םיא טימ ןייטש ןוא ...רעטערבנעניב יד ףיוא ןעמַאזוצ

 רעדָא ,ןרעטשו םיא --- טסויה םָאד , יפש ןע מַא זו צ םיא טימ

 !| פ? ע ה םיא
 ר ו ת םוצ ןעמוקעג רימי ןענעז ,רענעייל ,ָאד:טָא

 ענדָארג ןיא ןיקסלַאד טימ ןכָאװ רַאּפ יד ןופ טי קי צ ;ײ א יד

 ןופ ןעגנולעטשרָאפ עכעלפע ןיא ןיב ךיא סָאוװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 רעגט רַא פ סי ק ס 5 ַא ד ןעװעג קיסַאלקמלעװ -עד
 םַאהעג טשינ ךיא בָאה יקסכַאד יז רע עט ר ַא = ַאז ַא ןוא

 . ףניפ יד רַאפ טשינ יאדווא ןוא ןיקסלַאד רָאנ רָאי 80 טשינ --
 | - .םיא זיב

 :ָארדעגסיוא , ןימ ַא ,עזָאפרָאמַאמעמ ענײמעגלַא ןא טמוק וכציא ןוא

 ןוא םונימ 2 ןרילרַאפ וצ טשינרָאג רשפא טגיוק סע סָאװ ,''תמא רענעש

 ןדעי ןפיוא !סילשַאב ריז רימָאל רעבָא ...םיא ןענָאמרעד וצ תורוש ײווװצ

 | ...לַאפ
 ?רענטרַאּפ ---

 .ץנַאטסבוס רעסיושג ַא ןופ טפ?עה ַא זיא סָאד --- "רענטרַאּפ ,
 יװ רעגעלק זיא עכלעוו , ןגָאװ ןקידרעדער:ריפ ַא ןיא ,לשמפ המורכ ,רָאר ַא

 ...ײז ֹוצ יי רענמרַאפ ןייק טשינ ןיא ,רעדער 8 עקירעביא יד

 +רעד טשינ זיא עכלעוו ,חדע ןַא טימ רעצעמע סעומש ַא טהיפ סע ןעװ
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 ףענ ןיא -- חקיפ ןֹוא ףירח ַא ןיז רע געמי -- - רע ךיא ,םעומש םוצ ןסקָאוװ
 ןײז ן 9 קידנעטש זומ שפנעמ ַא .השוש א -- לַאפ םענעבעג
 | | ר ע נט דא פ

 סע זיא ,ןעגנושסייל עשינעצס ןופ ןסעצָארּפ יד ןיא ,עניב רעד ףיוא
 ד ש פ א גנולעטשרָאפ עסַאלב או בָאהו סע ןכלעוו ןגעוװ ,ץיירק רערעווש ַא
 יטקַארּפ יד ןוא .רעקיטערָאעט; יןמסילַאיצעּפס, וליפא טנזיושו ןופ רעניא
 | יי !רעוטײרעטַאעט עשי

 ןיהווװ ,םעד ןיא ןובשח ַא ּפָא ךיז ןביג ײזװ ןיפ ליפיוו ןיא יז זופ רעװ
 | ?ןרענשרַאּפ --- ךרוד טהיֿפרַאפ ןרעול ײז

 ןופ חוכ ןפיופ ןטסָאמענ טרעװ -- !פייק ַא ןופ חֹוכ רעד -- טייק א זַא
 בירשרַאפ ןיא סָאד ?ייוװ ,עלַא ןסייוו סָאד -- גניר | ט ס כ ַא וװ ש ריא
 .צַאלּפ .לקַאו טקעּפס ַא זַא ןיא .קיזיפ זופ םיללכ ערַאמנעמעלע יד ןיא
 סע רעוו טסײװ --- ןרענשרַאּפ עטסכאווש עניײז ןיפ ןעגניר יד - ףיוא
 ןקימנייה ןופ עבַאגפיוא יד לײװ !ט ש י ג ןעמ טסיײוװ סָאד !ןיינ ?זיא
 :יהרַאפ 2898 ןופ ןדפאפ רעשנוא עטסכַאװש יד ןטלַאהַאב :זיא רעקישזער
 ןרודעצַארּפ ןוא -- ןסעצָארּפ יד טָא זיא ןוא ,גנופעמשרַאפ רעד ןיא ןעגנוק
 .םיימעניב רעמקיצײרקעג ןוא רעטנלַאזעג ,רעסיורג ,רעתמא רער רע ==
 :נעלקניפ ,ר ע ת מ א וַא ,טנעמעלע רעכעלדעש ןוא רעקירעביא זַא רעט
 ןפייא ךיז טלַאה ?דנַאוטלדנַאה רעד וװ ,דירַאי ןפיוא טנאולירב רעקיר
 | .ךעלזעפג עב ע פי 5 ש ע ג ןרעכַאשרַאפ

 ,פנילפ עטרעטַאלפעצ ףיוא ןליּפש רי 1 זָאל לקַאטקעּפכ ןקיפציא ןיא
 עשינַאכעמ  עקיטנ גייהו ןוֿפ ןפיפוס יד ןָא ּפָאק םעד ןטַאּפש -- שסייה
 עמשרעי יד ןוא .טלאמשנא עוויפקעלַָאק ַא זיא רעטאעט .ןעגנומבירגיייא
 ןיא ,ןעמעטָא רעטַאעמ ןיא גָאט ןקיטנײה ליװ ןעמ ביו וא ,טייקידנעװמיונ
 ?םיכלוהח ימו ימ :ךיז ןקוקמורַא

 : .ר ע5 ד ַָא ןא ןעוועג זיא יקסלַאד
 ןבעל ןצנַאג ןרַאפ טַאהעג ר ע ? ד ָא ַא ז ַא ךיז ןבענ בָאה ךיא

 | .לָאמ ןטצעל םוצ ןוא ןטשרע םוצ --- םעניימ
 ןגעול עפכישעג יד --- זיא ?טיּפַאק ןקיזָאד ןופ טלַאהניא רער ןוא

 ןיק םסל א 7 פג ָא מ ַא מ ט ימ -- ןבעל ןיימ ןופ ןכָאװ יד
 ..ןוי ימָאמ ערעדנַא ןופ רימָאל ןכױהנָא רעב

 יד טרעהרעד ,,עכַָארּפ רער 'וצ  ירפרעדניא קידנעמוק ,בָאה ךיא
 .ןקָארשרעד ...דיז ךיא בָאה ,ןלַארטסַאג ענייז ןנעוו העירי

 :ָאלמסיירט ןיימ ,טײקנגָאלשרעד ןיימ טנַאקַאב ןיוש זיא רענעייל םעד



 ןרעהרעד בצמ ן| ש י כ י ס ּפ ןקיזָאד םעד ןיא .ופייקטלפייווצרַאפ עז

 םעטָא רעד ןכלעוו ןופו ,זירּפויס ןימ א ןעוועג זיא ,"יקסלַאד , ןעמָאנ םעד

 .זטסַאקטכורב ןיא טרענײטשרַאפ ןרָאװעג ןיא

 ?יקסלַאד --

 ?ןיקסלָאװזיא וצ {בָארּפ יד ףיוא ָאדגטָא --

 ' !יקסלַאר

 ןטגערבעגּפָא ןופ רעטערב יד ףיוא ענליו ןיא ןעזעג םיא בָאה דיא

 | !לָאמנײא טשינ ןעזעג ןוא ...רעטַאעט

 ;ןעגנולעטשרַָאפ ענייז זופ ,בילבר ַאפ ןענעז סָאװ ,ןקורדניא יד ןוא

 אפ א ןריפ עכלעוו טימ ,םידעפ עכלעזא ןופ טבעוושנפיונוצ ןעוועג ןענעז

 .סעיצַאערק:ןיורק ענייז ןיא :עיצעֿרא וליפא וזָאלרעד טשינ טַאה לעלַאר

 ענעפַאשעג יר ןכיײלגרַאפ ןופ ענַארפ ןייק משינ ַאד זיא רעדיװ ןוא

 =ַאק איטימ, ןופ לָאר יד טליּפשעג .לשמ? ,יײז ןבָאה עדייב ...ןטלאטששעג

 =רַא פ יװ סיר 2 יױזַא טקנוּפ ןעוועג ןענעז עדיײב ןוא ,יװַאזַאמַאר

 ן ד ײ ש

 סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא רעיושוצ ןפיוא גנוקריוו סיקסכַאד

 עשילמיה ןופ ןרעפס ירד ןיא ךיז ומימ ןסירעגטימ רעיושוצ םעד טָאה רע

 ...ןפלעוו

 =גַאמַאר ןָא רעטַאעט ,לַאעדיא ןָא רעטפַאעמ ,עיזַאטנַאפ ןַא ,רעטַאעט

 סע ןיא תומה םס ,טפיג זיא'ס -- "ןגיל , א טושּפ טשינ זיא --- קימ

 ?גַא ןייק :משינ טקידײרּפעג טָאה --- "עיגילער יד זטײברַאפ זומ טסונוק,)

 | .(!ןינילַאק שטיװָאנַאװיא ?ליַאכימ יװ ,רערעד

 ?קעװַא רעמערב יד ףיוא טירטפיוא ןדעי םימ) טנעלפ י ק סם 5 ַא ד

 ןופ ןכײה ןיא םיא ןגָארטקעװַא ןוא דרע רעד ןופ רעיושוצ םעד ןסייר

 . !רעלגעמ טשינ זיא רעטרעוװ טימ סע ןבעגרעביא .טכיל ןקיבייא

 ,עטקיטשרער ןײגקעװַא ןעמס טנעלפ ?קַאטקעטס א סוועיגעלרַא ןופ

 ?םַאמוא ,טפאשרעטסיימ ןייז ןופ ןעזעגּפָא .עטלפייווצרַאפ ,ענעגָאלשרערו

 רעיושוצ םעד רע טָאה ,טליּפשעג טָאה ר ע תַא ז ,םעד ןופ קיגנעה

 ?וצסיוא ,ןגיובו וצ ,ןרעקיוה וצי דיז זעגנוװצעג ,דרע רעד 'וצ טפ קיר רע

 .ימביל ןדיימ

 עטלַארטשעצ טימ ןײגסױרַא ןעמ טנעלפ לקַאטקעּפכ סיקסלַאד ןופ

 עג יר ףיוא ןוא רעצרעה יד ןיא ןוא ..ןקילב עקידנעמַאלפ טימ ,רעמינּפ

 !עטכישענ:טלעװ רעד ןופ ןענַאטיט עלַא 'יהיוללה, ןעגניז ןגעלפ רעטימ

 ! ט ָא ג -- ןײז ֹוצ שטנעמ ןופפ טכער ןרַאפ רעפמעק ןוא ןדלעה עלַא
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 :עטשרָאפ ענעקַאבעגלענש ענייז ןופ ןעגנוגנידַאב יד בילוצ רשפא
 ,טרעטַאמענסיוא רעשילַאראמ ןוא רעשיכיסּפ ,רעשיזיפ ןייז כילוצ ,ןעגנול
 ;עטשרָאפ א סיקסלַאד דָאנ קוהדנייא ןופ טײקצנַאג א א ןנעוו ןעמ טָאה ןפייק-
 םיא קידנבָאה ,סעכלעזַא טשינ קנעדעג ךיא :ןדער טנָאקעג טשינ גנול
 | .עגנולעטשרָאפ קילדנעצ ַא ןיא ןעזעג

 !ןיפנעמנַארפ סיקסלַאר רעכָא

 !מינימ 19 --- 10 ףיוא ןצילבפיוא םיקסלאר

 ,ןגָא יו ז ַא (סיקסװָארטסָא) "הנותח סנ יגולעיב , ןיא טנעלפ רע
 -- פא עמו 06011/| זזץהה םלוע םוצ ןקור ןטימ רעטצנעפ םייב,קידנעװטש
 רענײא ןקיקנָא ןבײהנַא ןעמי טנעלפ םלוע ןיוא זַא יתמז 384606מ 2161147 *

 ליימרעהעג טָאה ריא, ;ןטײװצ םעד

 :מקַא 4 ןיא עזַארפ יד ַאטסַאקַא ןיא

 טניימעג סָאװ ,רעמזעלק רעדנילכ ַא ,ךיא
 דיל ַא טגניז סָאװ ,דלעה ַא זיא רע

 רעצ ןופ ןוא םענײז רעמיק ןופ

 -- ףימהעד ךיא קיטסול ןכַאמוצ
 .םיור:רעיושוצ ןופ ןייושג:זצכולש .מימ ןרעוװו פײלנַאב טנעלפ

 !יירעטָאפ רעד סגהעבדנירטס ןיא ןוא
 טפָאװ ,עלָאר יד טניּפשעג מָאה רע ױזַא יוװ ,םעד ןגעוװ ָאד ןכיירש

 ךיז ןענָאק טשינ ןוא ןײרַא רעלעק ןיא עמעמ רעזדניא ןסיוטשרַאפ ןסייה:
 | ...עגדָארג ןיא ןָאזעס ןופ ףוס םוצ ןרעקמוצ

 :ַאב טַאהעג ןיוש בָאה ךיא זַא ,רענעײל םעה ןענַאמרער ליוװ ךיא
 םייר רעשירעליּפשיוש ןיימ  ןופ ןּפַאפע יד ףיוא רעטעּפש ןרָאו זַא ,טנָאפ
 עט, יוװ ומקנוּפ) ןליּפש טנָאקעג טשינ "רעטָאפ, םעד ךיא בָאה טייק
 ןפיפַא רעלגעממוא ןעוועג זיא רענעט םיקסלַאד ןופו ןײגקעװַא ?ײװ ,(ָאל
 .ןעגנולעטשרַאפ ענייז ךָאנ רעקילדנעצרָאי

 זַא ,?ןטנעמנַארפ, ענייז קי דנרעדליש ,,ןלייצרעד ךָאנ ךיא לעוװ ָאד
 :נובעג ומימ עמעשוק ןפיוא פגיל רע תעכ ,"רעטָאפ,, ןֹופ טקַא ןופצעל |}

 עלימש ןיא טגָאז ןוא ןערואַאל ףיוא טקיק ,דמעהטםיעגושמ ןיא טנעה ענעד
 ץלַא ריד לעוװ ךיא ןוא ,ארואַאק ,םידשח יד ןופ ךימ ײרּפַאב, :רענעל
 ;נוה ןגיוא יד רַאפ ןבעווש' ךעלדנעפו עסייוו יו לַאז ןיא ןגעלפ ,"ןבעגרַא
 םייב ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רעיושוצ ךס ַא ןוא ...ךעלכישנשַאט רעפרעד

1 

 ֹײ

 ?ןּפעלשרַאֿפ סע ךימ וטסרעװ ןוהו וו !רעיורג וד ךַא (

 ש8 ש+



 ךיז ריפ םײז רענעי ףיוא ידכ ,גנַאגסױרַא םוצ ןפיול ןגעלפ ,גנַאגכרוה

 - .ןענײװעצ לוק ןפיוא
 ,ענעגנוזעצ ,ענעביוההעד -- ןעמ טגעלפ רעטַאעש ןופ  ןײגסױרַא ןוא

 .ט ס ג ו ק ןופ גנוקריװ יד --- סע זיא ןעוועג ?יײוו ,עטמַאלפעצ
 ?ןליּפש ןעמַאזוצ רָאיטסַא םעד טָא טימ ענרָאהג ןיא רימ ןלעוו

 וצ ןעגניצַאב יד ןעוועג ןענעז סע ןדײשרַאפ יװ זַא ,ךיז טייטשראפ

 ,רָאלק ןייש ץלַא רענעַײל םעד זיא ָאד) ףורַאב רעזדנוא ןופ ןכאנפיוא יד

 ףיוא | טר ַא װ -- ןפוא רעד ןעועג זיא ןדײשרַאפ ױזַא --- (ריא ןיימ

 .ןופעברַא םיא םימו ןוא ןפערפ םיא ,ןיקספאד

 זיא רע .טסילַארנַאקס ןטסיוװ ַא ןֹופפ טאהעג רע טָאה עיצַאמוּפער ַא

 ןוא ,הלחמ רעזייב ַא ןופ עידַאטס רעטצעל רעד ןיא ןעוועג ומייצ רענעי וצ

 ?סיוא יד ןיב ןייגרעד טייקיגיילק רעדעי ייב ןטגעלפ טייקטנערעגפיוא ןייז

 מָאה ןעמ ןוא .טסווועג עלַא ןבָאה סָאד :זרָאצמירג ןפסדֿ?יװ ןופ ןכורב

 | | - .טרעטיצעג ?סיב שּפיה ַא

 :רויס ערעטיב ףיוא ןטרַאװ וצ הביס עלעיצעפס ַא ַא טַאהעג בָאה דיא

 :ַאמלאד אנוש רענעסיבהַאֿפ ַא סוװָאפַאמלַאד ןעװעג זיא יקסֿפַאד :;זירּפ

 :םלַאד ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ עקידנריפ ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאפ

 .פרעטייוורעד רעטַאעט !שירָאטַארעּפמיא ןופ ןיק

 ןֹוא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,ןװָאטַאמלָאד רַאפ גנוטכַא עזָאלצענערג ןיימ

 ריא ןוא ,יונעג רענעייל עניימ {סײװ --- טײדַאב רימ רַאפ ןבָאה טלַאטשעג

 :ָארפסַאג ןמפימ רימ ןשיווצ ןעמוק זומ ומקילפנ ַאק א וצ זַא ,טרַאװעג בָאה

 ןקירימרַאפו ןיא ומייג םע ןעוו ,ײסּפעש , ַא עבטב .ןדָאב םער טָא ףיוא רָאיל

 ,שרעדנַא ןיטולחל טלעטשענסיורא ריִז ךיא טלָאװ ,ןסערעטניא ענעגיייא יד

 רַאפ ןעוועג זיא װָאטַאמלאד ןוא .י"תושוז רק, עגיימ ןָא םהיר רעצעמע ןעוװ

 .פָאגּפָא ןַא -- (!ךיוא םנייה זיא רע) רימ

 ןעלקיװטנַא ןביוהעג מָא ךיז העש רעטשרע רעד ןופ טָאה ץלַא רעבָא

 .ןעגנוטרַאװרעד יד טימ גנאלקנייא ןיא טש"

 ןיא ןירּפ-ויס ַא פרַאװרעד גָאט ןטמיטשַאב םוצ זדנוא טָאה תישאר

 ןסייהעג םע טָאה --- "יָאוװָאדערעּפ,) רָאטַארטסינימדַא ןופ ןָאזרעּפ רעה

 :רָאפ יד ן| פ ײ ר גו צ ןיא ןענַאטשַאב זיא עיסימ ןייז .(שיסור ףיוא

 | .(ןלָארטסַאג עקידנעייטש

 וצ דעלגעמ םיוק זיא 'ירעשז דענעמ ,, ןקיזָאר ןופו ןפלַאטשעג םצע יד

 =גצלירג ןוא עטסשיטסירעטקַארַאכ עמַאס סָאד ?ײװ ,שידיי ףיוא ןבײרשַאב

 .ןדער-"שיסור , ןײז ןעוועג זיא םיא ןיא עקיד
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 םניוזַא ןוא .ןשטנעמ  ֹוצ ץנַארעלָאטמוא ןופ קורדסיוא .ןוא ןמיס .ַא זיא םָאד .,דמערפ םיא זיא עכלעוו ,רַארּפש זיא סע רעכלעוו ַא ףיוא טכעלש טהער רע סָאװ ,םעד.בילוצ ששנעמ ַא ןופ ןכַאלּפָא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ;םושּפ ןעוועג זיא ןדנעטשמוא ןֹוא ןטײצ  עגעי ןיא דיי ַא יכנל ןזײװסױרַא
 אזא וצ ןעיצַאב ריז ןעמ לָאז יו רעבָא .טרָאס ןטסגרע ןופ עיבָאּפָארוי
 י- וצ גנוצעשגנירג סיױרַא שזייוו ,ןוקסלַאד ןריטנעזערּפער מויק םָאװ ,ּפיט
 סָאד יװ ,ױזַא שיסור יײברעד טרער ןוא רעמַאעט ןופ לַאנָאסרעּפ ןיא ןדיי
 םעדארטסע יד ףיוא סעקנעצס/ עכעלטנייפ;די יד ןיא פרעדלישעג טרעוו
 !יַאדָארַאנ ָאװָאקסור זויָאס, ןופ ןקנעש יד ןיא

 ,םעניא ןופ ךוליח ַא ...שיזיפ --- שינעעזרַאפ ַא מושּפ רע ןיא ייברעד
 ןקירה וצ קידנדיײמסיוא ,ןליוז יד ףיוא ןָא ריז ןראּפש סיפ יד ןעמעוו ייב
 רע מייג ,ןײג ןוא ןגיוארעניה עכעלנייּפ ,תועמשמ ,ערעיײז בילוצ רעגניפ יד
 םעד טכַאמ םע' .זָאנ ןייז ןופ ןוא ןגיוא ענייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא םשינ
 ,גנופכיר רעטרַאװרעדמוא ןא ןיא םירש' רדסכ טכַאמ רע זַא ,קורדנייא
 ַא ,טשינ םענייק רע שקוק ןגוא יד זיא .ןײֿפַא ךיז ןופ טפיו/וטנַא רע זַא
 .םבצס - ע ק י ד ג ע פ ש ןײז זיא טייקימרעוורעדנימ ןופ ליפעג
 םשינ טלָאװ שטנעמ  ןייא ןייק ,טקרעמַאב ןמשינ ןױשרַאּפ םעד טלָאװ ןעמ
 --- ןחער ןוא ןכרָאה ,ןקוק ,ןגעװַאב דיז ןפוא ןײז ןופ ןכַאל וצ ןלַאפעגניא

 ןעמוק עוו שמיװָארָאטקיװ טנָאמַאמ זא ,ןדלָאמעג רעבָא רע טָאה |
 . ..רע טריפ עכָארּפ עקיטנייה ןוא ןגרָאמ

 .ייקייומשירפ,, ןטשרע ןפיוא ןײּפש גונעג טַאהעג ןיוש ןבָאה רעכַאלּפָא
 ןעמעוװ ,ןיקסלָאוװזיא יב +ַָאללעטַא; ןרַאילּפמעזקע יד ןעמונשגוצ טָאה ןעמ
 ("טנַאטנעזערּפערע סיקסלַאד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג ןיא ױזַא) םערקדליש
 טשינ ךָאנ ןעק ,פערקדליש ,רע תויה ,ןלָאר יד ןלייטרַאפ טגײלעגרָאֿפ וכָאה
 | -...לַאנַאסרעּפ םעד

 -- אנַאמעדזעד , ןששינור --- ײַאיסַאק; ;ווָארימידַאלװ -- יַאנַאי;
 ןיַאלּפנַאב ןפיוא קידניא רעד ...ַאװָאטַאדרַא -- +ַאילימש ,, ;אװָאנַאסריק
 ...ןריטסעטָארּפ וצ דֹוסי ןטסדנימ ןייק טשיג ימָאה

 ךיז ןלעװ ...רַאמשָאק ןפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ יוװ ןענַאטשעג ןיב ךיא
 רענוד ַא ןפערופ טשינ ךימ טעװ ?ןעלמיה יד רימ רעביא ןט5ַֿאּפש טשינ
 ,סָאד ןָאפ וצ מייצ טשינ זיא ?רָאוװ ףיוא םולחו ןזייב םוצו ףס ַא ןכַאמ ןוא
 מעוװ דרע יד- בוא ...ביוא ,טגָאזעגנָא טָאה עגוװָאק ןיא .ווירב ןיימ סָאוװ
 םעװ טנעמעלע:רוטַאנ רעטכירעגמוא ןַא בוא ?ןעגנילשנייא טשינ ריס
 ..ןריּפסקעש מימ ףערטנעמַאזוצ םעד טָא ןסייררעביא טשיז
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 :םֹוא !גנולעטשרַאפ;לוש רעד ןיא גנובעלרעכיא -- "?טעלמַאה , ןיימ

 ױזַא ןליּפש סָאװ ,יד, :עזַארפ ןײז !םיִנּפ רעטלַארטשעצ ןײװ !וואשטא

 טשינ רעבָא ,ץרַאה ַא ןגָאמרַאפ ,ײטעלמַאה, ומקַא ןט:2 םעד רָאי 29 וצ

 טסעװ ...גנונעדרָא ןיא ןײז טעושס ,רוחב ,טשינ גרָאז ...םנגיובנלע ןייק

 ."ןכַאמי טשינ ערעירַאק ןייק-

 ?עגַארּפ ןײמ ףיוא ןרעפשנע טשינ רימ טליװ ריא == |

 .םולח ןזײב ןיימ ןופ טקעוװעגפיוא יװ ױזַא יקסלָאװזיא ךימ טָאה סָאד

 ?ענַארפ עכ?עוװ ---

 םשינ טכַאנ יד ךיז טָאה ריא רעדָא ,טרירעג עלַא ָאר ןענעז רימ --

 ?טורעגפיוא

 .טשינ טרעפשנע ריא ןוא טנערפעג לַאמ ײװצ ךייא בָאה דיא ---

 .ןגיוא עדליװ טפימ ,המתסמ ,םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא

 ?ןליּפש ריא טליװ סָאװ ---

 .?ָאללעטָא , ןופ ןרַאילּפמעזקע 9 טקערטשעגסיוא רימ םמָאה רע ןוא

 גָאדויל , :ןבירשעגנָא טפיטשיילב ןעיולב ַא טימ ןעוועג זיא םענייא ףיוא

 | .?ָאוצנאבארב , :ןפײװצ ;פיוא ,"ַאקיװ

 .ןביילקסיוא טנָאק ריא ---

 -- טסייה ?ָאיצנַאכַארב,, ןליּפש ןַא ,פרישנעירָא דֿפָאב דיז 2ָאה ךיא

 יד ןקוק עשזָאלרעטיל ַא ןופ ןענָאק ןוא טקַא ןטשדע ןיא ןעײרֿפַאב יז

 | .גנופעטשרַאפ

 !ַא יה צ נא ב א ר כב --

 רעד רימ טָאה ןוא עילימאפ ןיימ ?ביב ןפיוא ןבירשעגנָא טָאה רע

 .טננַאל

 =שינ -- רעבָא ."טעברַאטימ, ןיימ ןביוהעגנָא ךיז ונָאה ַָאד ןוא

 !ט ע ר קד? יש טימ !ןיקסֿפַאד טימ-

 זיא עלָאר רעד ןופ זַא ,ןעזרעד ןוא ?כיב ןיא טקוקעגנײרַא בָאה ךיא

 רשפא ,4--.8 א ןכילברַאפ ,טסקעט ר ע צ גת ַא ג רעד ןכָארטשעגסױא

 | | יי .ןזַארּפ 8 ---|

 ?עג קידנשבַארפ טשינ ךיז ךיא בָאה --- שומיװעיליסַאװ יאלָאקינ ---

 לַאיצנַאבַארכ ,, ןליּפש ױזַא --- רעטַאעט ןיֿפ רעסישזער:טּפױה םוצ /דנַאװ-

 .ןרירװַאפסער טסקעט םעד לעװ ךיא .רַאבזָאלרעד טשיג טושּפ זיא

 ;טסַאג ןטימ ןדיירברוד ךיז ןײז טוג ױזַא ןיוש ריא טעװ סָאד --

 | | | | | י .רָאילָאר
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 עוו ךיא ןוא ,וצרעד ןדָאב םעד ןמיירגוצ ךייא טעכ ךיא רעבָא ---
 .טסקעמ םעד ןענרעלסיוא ןגרַאמ זיב

 .מערקדליש ןסקַאװעגסיױא ןזיא דרע רעד רעטנוא ןופ יוװ

 ?ךוסכס א רַאפ ָאד זיא סָאװ ?זיא סָאוװ ---
 טָאה רענעי .ןרעטלוש יד טימ ןָאפעג שטעווק א רָאנ טָאה יקסלָאװזיא

 .ןגיוושעג ןוא םייז ןיימ ןיא ןָאפעג קוק ַא

 יז ךיא לעװ ,וזַארפ 8 ןיב ןמינשרַאפ ָאד ןיא עלָאר יד יו ױזַא ---
 | .ןליפש טשינ

 .טרער | ריא סָאװ םשינ ײטשרַאפ ךדיא .??ס...ָא...וצ...וז ---

 .ןזַארפ עטקעמעגסיוא יר ןלעפשפיוא לעװ ךיא ---

 ;סיוא טָאה יקסלַאד זַא ןלעפשפיוא טעװ ר י א טסייה) סָאװ ---
 ?טקעמעג

 עפכירעגמוא ענייק ןיקסלַאד .ןרעדנע טשינ ןקילּפער יד לעװ דיא ---
 | .ןכַאמ משינ ךיא לעוװ ןזירּפרויס

 וצ ןיקסֿפַאד ןעגניווצ טשינ שעוו ריא סָאװ ,ךייא קנַאד ןסיורג ַא --
 זיא סָאד רעבָא ,זירּפַאק רעיא . בילוצ = ?ָאללעטָא , ײנסָאדנופ ;ענרעל-
 :סיוא טָאה ר ע סָאװ ,סָאד ןוא .ןיקסלַאד רַאפ גנופכַא קינײװ לסיב ַא
 ןדער פ ש י ג ןיז םוג ױזַא לָארטסַאג ןייז ןיא ריא טעװ ,ןכָארמשעג

 :םקעש וצ גנויצַאב רעמסנרע ןַא ןופ ןייז ןדירפוצ טעוװ יקסלַאד ---
 סע . .ןמסיטאטסי ןייק ןכַאמ טשינ ?ןָאיצנאבארב, ןופ ךָאר ןָאק ןעמ .ןריּפ
 !מפכקעמפ סריּפסקעש רָאד ןיא

 רעײמשרָאפ סי קכלַאד ןופ דיא רעהרעד --- ריפכקעמשנריפסקעש ---
 ופמקעמש טשינ ,יקסלַאד טעוװ ןליּפש ---
 מעדלעמ ןוא קסו יצ םיוא ךיז רע שיירד לָאמַא טימ ןוא

 . :ןָאפ ןטעשירָאטױא ךעלפוהּפָאמוא ןַא טימ
 :ָאקיוװ טנָאמַאמ םעװ ןַאמ ןגנוי םעד !שטיוװעיליפַאוװ יאלָאקיג ---

 .םיא סע טגָאז ריא ןוא ךייא םע דלעמ ךיא !חצר תוכמ ןגָאלש שמיווָאר
 טימ "טעברַאנעמַאזוצ ,, ןופפ :ָאפ רעטשרע רעד ךיז טָאה םעד ףיוא

 יי י- .ןפקידנערַאפ ןיקסלַאד
 .געמ 19 ַא רָאנ ןענַאטשעגרָאפ רעבָא ןעגעז סע
 ךיא ...טשינ ריא קנעדעג --- רעטאעט ןיא ןײרַא זיא יקסלַאד ױזַא יו

 טשוק רע יו ,ןרָאיטקא יד ןופ ליפ ַא טנַאה יד טגנַאלרער רע יװ קנעדעג
 טלַאה חומ ןיימ .טייז א ןיא ייפש דיא ..:ַאװָאנַאסריק ייבו --- טנַאה וד
 סעשטיװָאנַאמײלעטנַאּפ יליסַאװ :ןצנַאטסבוס  ערעווש ײװצ ןכ ַאקרעביא ןיא;
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 פָאה .ץוַאה סָאד ...ָארעז ַא טכַאמעג "ןָאיצנאבארב,, ןופ ןוא אנוש:םד .ַצ

 ןגנע ןיא ןעמוק רימ ןפרַאד דלַאב ...דַארג 40 ןופ רעביפ ןיא יוװ טּפַאלקעג

 רעד .ןופ ןָא םיוא ייב דיז טבייה לקַאטקעּפס רעד :רעדנַאנַאטימ טקַאטנַאק

 עכלעוו ןופ ,ןזַארפ 8 םימ ָאיצנאבארב טניישרעד דפַאב ןוא ענעצסנמַאנעס

 ...ןכָארטשעגסיױא ןענעז | ב י ז ןוא ,עטשרע יד --- ןבילברַאפ זיא סע
 | :ףוהסיוא סיקסלַאד ךיא רעהרעד לָאמַא טימ

 =עּפער רימ ןלעוו ענעצס:פַאנעפ ירד !טקַא 2 ןופ ןָא ןביוה רימ ---

 סעּפע ןעוועג עיצַאופיס רענעבירשַאכ רעד ןיא זיא סָאה !ףופ םוצ ןריפ

 =ַאמ ם עד + צ ..."ןעלמיה ענעטלָאּפשעג , ןופ ךורבסיוא ןימ ַא יו
 ר !גנוזיילסיוא ןַא רימו רַאפ -- טנעמ

 -..ןרָאװעג ןוא רעפַאעט ןופ קַאטש ןפשרעכיוא !פיוא קעווַא ןיִב ךיא
 םימ ריז לָאז רענעײל ןיימ זַא ,טלַאװעג קרַאטש טלָאװ דיא !רעיושוצ ַא

 *ןיוהליּפשיוש ,,רענילרעב ןיא רעטאעט:פָאטש רענדָארג ןופ ןרעקמואו רימ

 / .ןי ק ס װ ָא ק פ א מ -- ועמַאזוצ רימי פימ ןעזרער ןֹוא
 רעטַאעט רענדָארג ןיא קָאמש .ןטשרעביוא ןפיוא קידנציז ,ןיב ךדיא

 בָאה ךיא יוװ ,ױזַא טרוכישרַאפ ןוא טרעביוצַאב ןרָאװשג ןגרָאמירפ- םענעי

 ןופ ןקורדנייא יד ןגעװ קידנדהער ,רעירפ טרעדלושעג רעגעײל ןרַאפ סע
 ץלַא רעטייװ סָאװ טָאה תולעּפתה ןיימ רעבָא ."ןפנעמגַארפ סיקסלַאד,

 ןופ ףוס םוצ ןוא סָארדרַאפ ןופ ליפעג ַא רַאפ ןטערשּפָא ןביוהעגנָא רעמ

 .בָאה דיא זַא ,טליונקעגפיונוצ ױזַא ןליפעג ייווצ יר ךיז ןבָאה טקַא ןופירד

 .לקע ....ןופ גנוקיצטנַא ןלײטּפָא טנַאקעג טשינ טולָאסבַא

 ,עבָארּפ רעקיזָאד רעד ףיוא טָאה יקסלַאד סָאװ ,יד זיא השעמ יד

 רעוַאמ רענַאיצעגעװ םעדו ןליּפש וצ םרעהעגפיוא רדסכ ,ָאללעטַא קידנליּפש

 =רעבױצ .ע נג ײ ז ןזײװַאכ :ןיקסלַאד טנַאמַאמ --- ןליּפש ןביוהעגנָא ןיא

 ,סעיצַאנַאמניא ןיפ ןליּפשײב ,קיטסַאלּפ ןופ ןרעטסומ ,קימש:ףושב ,גנעג

 ןיפ הנרדמ יד .דערעדנַא ןַא וצו ;נומונש ןייא ןיופ גנענרעביא עקידנדנעלכ
 רעסיוא םענייק רַאפ ןכיײרגרעד וצ טשינ תמאב זעוװעג זיא טעציזַאוטריװ ןײז

 םכח ַא זַא ,ןגײצרעביא וצ ידכו ,ןרער גנַאל ןעמ ףרַאד יצ רעבָא ,םיא

 רע זעוו ,שּפפ ַא טימ ,רומג הטוש ַא טימ ןכילנעגסיוא ןרעװ טלָאװ םכוחמ
 ןעגנורעטיױוא עגולק ענייז ןופ גנַאג םעד ןסירעגרעביא לָאמַא םימ טלָאװ
 ."?ןיב ךיא םכח אראס ךייא טלעפעג יו, :גנוקרעמַאב ַא טימ

 ?טרעװ םעד רָאט עכלעוו) טרעו םענעגייא ןופ ןײזטסוװַאב עפיס סָאד
 ,ןרעדָא ענייז ןיא ןטלַאהַאב ףימ ,ןסילפ זומ ,(ןזָאלרַאפ טשינ לָאמניײק ןלופ

 סיױרַא ןשינעפעט יד ןופ טסילפ סע ביוא ןוא דיײװעגניא ןקיטסײג ןַײז ןיא
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 .קזוח ןוא לקע -- יװ ,רעמ טשינ ןפורסיורַא ןָאק !!מיקשליײװהעד ?סיוא , רענעגיא ןופ ענימ  ַא ןוא ,פיפענפימ --- ןברק םוצ סױרַא שפור ץרוטששולב ַא רעבָא .ייץרומשטולב , ַא וצ ןכילגעג סע זיא ןַאד ,ןסיורדפיוא
 .ופסורב הענעסַָאשעגכהוהי ַא טימ .ענעכַארבעצו ןעלגילפ טימ ,ץומשי ןיא -- רעלדָא טבילב ה ע ? ד ָא ןט זַא ,ךעלדנעטשרַאפ דָאד זיא'ס ןוא .ןפיק יד ףיוא הליפת רעטרעוװילגרַאפ טימ ,ןגיוא יד ןיא ןרערש םימ ןציז ןביילב נעלפ ךיא ןוא תוממורתה ֹוצ ןעלגולפ;רעלדָא ענייז טימ ןָאפ רעטַאלפ ַא ֿפָאמַאטימ רע טגעלפ ,ןײגקעװַא ןוא טרָא ןופ ןיימשפיוא טלָאוװעג ,עניב רער וצ ןקור ןטימ  טיירדעגסיוא טונומ .עכעלטע עדעי ךיז בָאה ךיא | | .ייענַאפ רענַאיצירטַאּפ, ךיז ןפור ֹוצ קידנרידנעמערּפ ,ןימַאס ןקיליב ַא ןופ טיינעגפיוא זיא סָאװ ,?עגָאפ רעמיור, א ףיוא קוק ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ .רעלָארשסַאג םיב ס ע זָא פ ע קה ,ו 5 י ב סעּפע ןֹופ ןטנעמָאמו עבָארּפ רעקיזָאד רער ףיוא ךימ ןבָאה ןגָאלש .רעדו שממ ןוא ?ןכוז וצ סעכלעזַא סעּפע ןייא ךייא טלַאפ ?קורדסיוא --- ןעניפעג ָאד ריא טגָאק .םינפ ןטפײזעגנָא ןײז רעביא עװפירב רעד םימ שייטש קינלוריצ רעד ןוא עזָאּפ רעמעװקַאב א ןוא רע טציז :רעריזירפ יב רליש ןפיוא טעז ןעמ עכסעוו ,"ןטנעילק , יד וצ ןכילגעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעזָאּפ עקיליב טכיירגרער רימ וצ ןבָאה ןעלגילפ;רעלדָא ןופ גנוביוהרעד רעזָאלליּפשײב ,תוקדג רעשינעצס רעתמא ןופ ןצילב מימ ןעמַאזוצ

 !רעלדָא רעטעששעילַאקעצ ַא ןעוועג ןײא יקסלַאד
 ךימ קידנעעזרעד ,ןוא ךעלײֿפ רענעשַאװעגסיוא טשרָאקַא ןא יװ ךיילב ןרָאװעג זיא רענעי ;ןיקסלָאוװזיא רעיוא ןיא טלמהומעגניײרַא סע טָאה רע .?ָאיצנַאבַארב; טלעפ -- םאנעס ןיא עגעצס רעד וצ ןוא ןײדַא טָאטש ןיא קעװַא ןיִב ךיא זַא ,ןסָאלשַאב טנעיציּפסניא רעד ומָאה ,עבָארּפ יד קוק ןוא רעטַאעט ןיא ץיז ךיא זַא ןלַאפעגניא טשינ םענייק זיא העש 2 יד רַאפ תויח .עניב רעד וצ ןרָאדירָאק ןוא ּפערפ יד ךרוד טזָאלעג ריז ןוא !?טַאנעק ןיא ענעצס ידע :ףורסיוא ןַא םרעהרעד ךיא בָאה ,עידעג .ארש רעד ןופ ףוס זזיב טקַא ןט:2 ןופ עבָארּפ העש ייווצ דרעל ךָאנ - . .ןכָאװ 2 ענעי ןופ טכיל ןיא רענעייל םעד ןזײװַאב םיא ?יװ ךיא זוא טקעלּפטנַא רימו רַאפ םיא !כָאה ןכַאװ 2 ערעזדנוא ןוא

 ."לגנַאל ױזַא ןלַאפרַאפ ריא שרעוו ווו; :טעשפּפעש .עגסיורא .טקיטשרַאפ ןגיוא עטצָאלגעגסױא טימ רע טָאה ,לעװש ןפיוא
 --- ךיז טָאהעבָארּפ יד -- ךיא גערפ -- ?רימ ףיוא ןעד טרַאװ ןעמי
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 ףיוא ןצעמע טימ קידנפעומש ,טָאה יקסלַאר .ןביוהעגנָא טשינ רךָאנ ךָאד

 רימ ןוא ,זדנוא וצ םיירדעגסיוא ךיז ,עניב רעד ןופ טיײז רעמייווצ רער

 ;םיוא:סרעדנוזַאב ַא טימ ךרוד ךימ טזיּפש רע זַא ,ןזיועגסיוא ךיז טָאה

 ...קילב ןעמַאזקרעמ

 ?גנֹוי וצ טשינ רע זיא --- ךיא רעה --- ??ָאיצנַאכַארב , זיא סָאה ---

 :קיװ טנָאמַאמ ,ןגָאמהַאפ רימ סָאװ ,ןגָארט רָאנ סָאר ןענָאק רימ --

 .יקסלָאװזיא טרעפמנעעג קידנכַאֿל טָאה --- שמיװָארָאט

 זיא ןרעױדַאב םוצ .טעּפש טרעוװ'סו ,םירבח ,רעשיײװ ןייג רימַאל ---

 .טײצ ּפַאנק רַאנ ןבילברַאפ ענעצסנטַאנעס רעקיטכיװ רעד רַאפ זדנוא

 ןעװעג ןיב ךיא :רָאלק זיא םָאװ ,םעד ןגעוװ ןדער טשינ ףרַאד ךיא

 יד ןיא ןָאט קוק ַא ןיקסלאד טנַאקעג טשינ --- ,ןגָאלשרעד ,טרעדורעצ

 יר ןסיגסיוא ןוא רעטלוש ןייז וצ ןלַאפוצ טסולנעג ריז מָאה רימ .ןגיוא

 גנורעדנוװַאב ןרָאי עגנַאל רַאפ טלמַאזעגנָא ןעוװעג ןענעז סָאװ ,םישוח

 ןיפ ןטונעמ ערעטיב יד רַאפ םינּפ סָאד ןשטַאּפכױא קיפייצכײלג ןוא

 .ןסָארדרַאֿפ עקידטשרַאקַא

 -- ענעצכ רעד ןופ בֹהנָא עמַאס ןיא ףיוא טערט "ָאיצנַאבַארב,

 רעד ךיװ טדנעװ םיא וצ .4 שונימ ַא טרעוה סָאװ ,גנופײפניײא זַא רָאנ

 :גנודלעט ַא טימ שזָאד

 !ָאיצנַאבַארב ,פקהעמַאב טשינ ךייא בָאה דיא,

 .ףליה רעיא ןיא דָארג ךיז ןקיטיונ רימ

 :ָאמ ןקידנגלָאפ טימ ָאיצנַאבַארב טרעפטנע טסקעט םריּפסקעש טױֿפ

 :גָאלַאנ

 !שזָאד רעפונ ,ןבָאה ףרַאד ףליה רעיא ךיא,

 .ןגָאז תמא םער ןומ'כ ,טוגמוא רַאפ ןעמענ טשינ

 ..סָאלש ןיא טכַארבעג רימ'טי הביס .רעדנַא וַא

 ןטסָאּפ ןיימ טשינ ךימ טָאה ןבירטעג טעב ןופ

 .ּפָאק ןיא טציא רימ פני המחלמ טשינ ןוא

 ערעדנוזַאב:רָאג ַא גרָאז ַא !ןיײנ ,ֵא

 ."םישוח ענײמ עֶּכַא טָאה טביורעגקעווַא

 :ש ז ָא ד ר ע ד

 ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 :ָאי צנ ַא ב ַא ר ב

 !רעטכָאט ןיימ ,ָא !רעמכָאט ןיימ ---|
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 ר ע יד -- ןבילבראפ זיא גָאלָאנָאס סָאיצנַאבַארב ןטבַארבעג ןופ
 .עזַארֿפ ע פט ש

 יה
 .ישזָאד רעמוג ,ןבָאה ףרַאד ףליה רעיא ךיא;

 !ר ַא ג -- ןוא

 עלַא ןיא טמליפהעד ךיא בָאה ,גנַאלק ןטסדנימ ַא ןָא לגרָאג ןטקיטשרַאפ ַא םימ טדערענסױרַא בָאה'כ עכלעוו ,עזַארפ רעד רָאנ רעבָא ,ןלייצרעד טשינ ךיא ףרַאד רוּפש ןייק ןוא ןמיס ןייק ןעוועג משיג טַארקַאטסירַא רענַאי ;צענעװ ןטלַא ןופ זיא ןעזסיוא ,דוליה ,גנופלַאה רעצנַאג ןיימ ןיא זַא
 ;עג ןבָאה ןייז ןעװ ,טוגימ רעטשרע רעד ןופ שלעטשעגנייא ךיז םָאה ?גגיי ןזָאלפליה ןטימ רעלדָא ןשיװצ טקַאטנָאק א ;"ןיסַאס , ןופ עגָאט יר ןיא *רעמיור , רעד טשיג ןוא מערקדליש טשינ ףיוא שמעני ךימ זַא ,םירבא
 רעפשרע רעד ןופ טירש ַא ףיוא ןטערטּפָא טשינ ןיוש רימָאל ָאד .ןוויטָאמ יד וצ ןעמוק ןוא ןעמוק ךָאנ ןלעוו רימ .טסקעט סריּפסקעש ןיא טבעל
 .עגדָארג ןיא ןיקסקאד ופימ עבָארּפ

 ,טַאנעס ןרַאפ טלַאה ָאללעפָא ןכלעװ ,גָאלָאנָאמ םעד טָאה יקכלאד
 טָאה רע .רוּפש ןייק ןעוװעג טשינ ָאד ןיא ןפקַא עקידרעירפ יד ןופ דשמ ןיא ךעֿלגנעג עקיליב ענייז ןופ ...לקַאומקעּפס ןפיוא יו ןָאפ ןלופ) זיא ןביוהעגנָא
 :ָאמ םעד ופקידנערַאפ טָאה רע זַא ןוא ,"ןָאללעטָא , ןיא טלדנַאװהַאפ דיז
 ור .שונימ עכעלטע ףיוא טנעמסידָאלּפַא ןַא .ןכָארבעגסיױא טָאה ,גָאלָאנ
 ...םיהולא חֹור רעד טשרעהַאב טָאה ענעצסי רענרָארג וד (!סעקירנא, ס י ו א -- ןרָאװעג ןענעז !?סעקינרעדלָאב:רעדלָאה;,

 ;עג ךיז טָאה יקסלאד ,תומינּפ ןָא רעמײװ ןעגנַאגעג זיא עבָארּפ יד
 רעד טצילבעגסױרַא םנקלָאװ,, יד ןופ ומַאה'ס ...ןוא ןקידנערַאפ וצ יז מפליא
 .*...ץילב רעטשרע

 :ןענַאמעדזער ףיוא קידנזײװ נָא ,ןָאללעטָא וצ ָאיצנַאבַארב טגָאז ,עניב רעד ןופ קידנעײגקעוװַא
 !ןביולג ליפוצ ,ריַאמ ,ןעקנעש טשינ ריא ופםלַאז
 .ןבױרַאב ריד ךיוא יז ןָאק ,טרַאנעגּפָא רעטָאפ םעד

 ןופי ןביוהעגפיוא ךיז ךיא בָאה ,קילּפער ןיימ טרעהחעד בָאה ךיא ןעוו
 -- טלַאמשעג רעד ןיא) ךיז טזָאלעג םירש עדימ טימ ןוא לעמָאפ ןיימ
 רַאפ ,ןטלפייווצרַאפ ,םענעכַארכעצ ןופ --- ןײטשרַאפ ןוא ןענעק ןיימ םייק
 .ריפ רעד וצ ןייג (רעטָאפ םעגעזָאל

 :יורשעגסיוא ןקידרענוד א ןקור ןיימי רעטניה ךיא רעהרעד
 | לע ז ַא ר פ יד ווא --



 .ןגוא עדליוו פימ טקוק יקס?אד .םוא ךיז יירה ךיא

 ?עזַארפו יד טשינ ריא טגָאז סָאװרַאפ ---

 | ...רלַאב ---

 !רָאפ מוק ָאד סָאװ קוק ַא טיג !ןיוש !"ד אב טשינ ---

 טיג ,לעטָאפ ןופ קידנעיטשפיוא :ענעצס יד ןזיװַאב טָאה רע ןוא

 ַארב ...טירש ַא םיא וצ טכַאמ יז .רעטכָאש רעד וצ קוק ַא ָאיצנַאבַארב

 :נלע ןײז רעטכָאפ רעד קידנלעפשסיוא ,טנַאה ידי ףיוא טביוה ָאיצנַאב

 רעשינעילַאטיא רעד ןופ ?יפס ןיא שסעשז "רע דנור, ןימ אזַא ---+ ןגיוב

 ןא זיי עזואפ א היוא ופײנ ןוא ,עזַארפ יד סױהרַא רע טדער ןַאד ,ערעּמוַא

 גנַאגסױרַא םוצ טונימ יײװצ --- ןבלַאהטרעדנָא

 .יקסֿפאר ופגָאז --- ענעצס ידו ּפָא טליּפש ---

 :טלמרומעגסיורַא ךדיא בָאה ,לעטָאפ םוצ םירט עכעלטע יד קידנבַאמ

 . !ריּפסקעש טשינ ,ערעּפָא עשינעילַאטיא ןַא זיא סָאד ---

 ןיא סע ןֹוא ןרעדליש טשינ ךיא ףרַאד ןעמוקעגרָאפ זיא םוהַא סָאװ

 ,ולעטָאפ ןיא דיז ןצעז וצ ןזיװַאב בָאה ךיא רעדייא .קיטכיװ טשינ ךיֹוא

 'זַא ,םרַאװעג ךיא בָאה ,ענעזיװַאב סָאד ןרזחרהעביא ןוא ןייטשוצפיוא ידכ

 עלַא טימ טהעטיצעג קפס ןָא בָאה'כ ןוא סיוא ןיוש טכערב לַאדנַאקסי רעד

 ?עג קיאוו גנונערפיוא ןופ רוּפש םוש ןָא טָאה יקסלאד רעבָא ,םירבא חמר

 | | נָא

 ?ןעשעג רייא טיוק ָאד ףרַאד עשז סָאװ --|

 .ןליּפשּפָא ױזַא סע לעװ ךיא ...טשינרָאג ,ןינ ,ןייג --

 :ןגירשעצבלַאה ךיז טנערעגפיוא רע טָאה ןַאר

 ,רענייק ,טגנַאלרעד ,טזײװַאב --- סרעייא סעּפע טָאה ריא ביוא --

 ָאט ,טשינ ריא טָאה םנגייא ןייק ביוא ןוא .טשינ רייא טרעטש ,ךיז טכוד

 יד ןָאטוצכױא ןעגניװצ ךיײא טלָאװ ןעמ  יװ ,ןזָאלבעגנַא ריא יז סָאװ

 ?ןזיוה

 2ַאב טָאה רע יװ ,ענעצס יד טליּפשענּפָא ?טניּפ ןיא ֿ?טניּפ בָאה ךיא

 ןיא רימ ןָאטעג גָאז ַא םעּפע טָאה יקסלאד .עניב רעד ןופו ּפָארַא ןוא ןזיוו

 טָאה רע סָאװ ;רעמכעלעג רעקיטסול ַא טכליהעגּפָא טָאה םורַא .עצײלּפ

 ?עג טשינ עיציבמַא ןיימ' רימ טָאה ןגערפרעביא ,טשינ ךיא סיײוװ מגָאזעג

 | .פזָאל

 יװ רעמ ןַא ,טסוושג טסעפ ךיא בָאה ,רעטַאעט ןֹופ קידנעײגקעװַא

 לײװ ,ןפַאשרַאפ טשינ ןכָארּפ יד ןוא ןעגנולעמשרָאפ יד רימ ןלעװ דיירפ

 ?גָאק , ןטשרמולכ רעזדנוא ןופ םונימ עכעלטע יד ןיא ריז טַאה יקסלאד
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 !משינ ןטולחל --- געוטסנבעק ןויז ןופ ןּפַאפע עטצעל יד ףיוא טמַאמענ טמירַאב:קירעיורט ךיז טָאה רע עכלעוו טימ  ,םיעותעת םישעמ יד ןיא ט שי 2 -- ןופרער .הביס יד םגופ ,טקידנערַאפ סע טָאה רע יוװ ,וזא ןבעל !ײז מקידנערַאפ ןוא עכ -,ֿלעזַא יװ ערעגרע דס ַא ןוא "סעגדָארג; עכלעזַא ןופ סענעצס יד ףיוא טרעג .לַאועג  ךיז ,חלחמ רעזייב רעה ןיא טכארברַאפ ןבעל ןייז ןופ טפלעה ַא וו רעמ טָאה יקסלאד בוא ,םיורב רַאפ --- ןעיירעגירק עכעלנעפלא עקימורַא יד ןופ מלפירקרַאפ ןרָאװעג זיא םויק ןײז ביוא ןוא ץיּפש גרַאק ןופ טפופ רעד ןיא רעלדָא ןַא ןטבעל סע יו ,טבעלעג רע טלָאװ ןּפַאש ןקיד .יירפ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא ' זַא' ,דעלרעּפנײשַאב ןעזרעד ןַאד בָאה ךיא 1: .רײרֿפ ןייז ןוא ןבעל ןיײז ,טפו? ןײז זיא -- ןעמַאלפ ענעי ןופ קנופ רעדעי ,,טייקשירעפעש ןופ ?דנרעק סרעדעװפעי ,םזיטרַא ןופ עדנוקעס עדעי סָאװ הע ט ס גי ק; ַא רַאפ :זיװַאבסיֹורַא ?"טקילפ
 טײרגעג .ךיז ,טרַאװעג טָאה יקסלאד :רוציק ַא ...שזיטסערּפ סהעלָארטסַאג ןיא ןפע-וכ טשינ טעוװו סָאװ ,עמהָאפ ַא ןיא ןרעה זזָאל ןצנעטניא עגייז טעװ רָאיטקַא רעגנֹוי רעד ביוא ,טסקעפ סָאיצנַאבַארב ןרירװַאמסער וצ ןעוו ;עג טיירג קֿפס ןָא זיא רע .עבָארּפ רעטשרע רעד ןופ ב ײ הנ ָא עמַאס םייב ןעמוקחָאפ טשינ לָאז ,טלפייווצעג טשינ ,תועמשמ ,טָאה רעי ןכלעוו ;וא) ,טנעדיצניא רעכעלדײמרַאּפמוא רעד ידכ ,ףוס ןזיב ופגײלעגּפָא ענעצס .טאנעס יד רע טָאה ,ןעמעננָא ןעמו ףרַאר ,םעד בילוצ ...ןזירּפרויס ףיוא טרַאװ ףרַאד ןעמ ןוא דימלת ַא סװָאטַאמלאד רע זיא וצרעד ,טצריקעג זיא ?ָאיצנַאבַארב, ןיא מסקעמ רער סָאװ ,ןרירפוצ טשינ זיא רעכפעוו ,רָאיטקַא רעננוי ַא ןַארַאפ זיא לַאנָאסרעּפ ןיא וַא ,ןפערקדליש ןופ גנזנערָאװ ַא םימ רעטַאעפ ןיא ןעמוקעג רע זיא (ןרָאװעג טסוװַאב רעטעּפש רימ ןענעז םיטרפ יד) ?ָאללעטָא; ;ופ עבָארּפ רענעביױשַאב רעד ףיוא / םיא טימ ןבָארּפ עמשרע יד ןופ טליפרעד ךיא בָאה סָאד ,קילג ןוא דיירפ מימ טמעטָא רעי זַא ,ןעוועג רָאלק ןיא םעד ,ןעעז טנָאק ;עג ומַאה סע רעװ ןוא ,םענײז םינּפ ןפיוא ןסינעצ ךיז טגעלפ לכיימש רעד ;ַאכרעדנוװ ןייז ;ןפעלגסיוא --- ןרעטש ןייז ,ןרעטיילסיוא ןגיוא עגייז דיז ןנעלפ ,טפולגתהַאב | ײז טימ טמעטָא סָאװ ,ס ע פ ע ףיֹוא ןסיוטש ;נָא ךיז טגעלפ רע ןעװ ..ּפָארַאגרַאב ןשטילג ךיז ,שיטנפרָאק  םייב טכענ ןוא געט ענייז ןעגנערבהַאפ ,ןרוכיש ןביוהעגנָא יקסלַאד טָאה .ןײדַא ןרעלעק עזָאלמפוק ,ערעטצניפ ןיא םיחטשיןוז ןופ טגָאי ;רַאפ ןבָאה ןעיעמניּפ ןכלעוו ,טנַאגיג ַא ,זיר א ןעועג זיא יקסלאד
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 ךיז טזָאל .טעטירָאטױא ןוא דלורעג ,טקַאט ,תוחוכ ענייז טלמַאזעג ןוא

 :שיסור ףיֹוא סע טפור ןעמ יװ ןימ ַא טא רענָאיציזַאּפָא רעד סיוא
 טירפוצמוא ןַא םינּפ רעד ,עקרעגוא רערעוז ַא ןופ -- ?וק ַא ."ןוח עסַאנ,

 ,טרעקיוהעגנייא רעבָא ןיא ,עטנַאזָאּפמיא ןַא -- םגה ,רוגיפ יד ,רענעד

 רַאפ סע זיא קָאװ ..ןגיק ריא ףיוא לָאז תולג רעשידײ רעצנַאג רעד יװ

 4 8 יו ?האירב ןימ א

 .סנײז ןזײװַאב ןוא ,ענעצסנַאזימ יד טשינ םיא טלעפעג לָאמַאטימ

  רעבָא ,םינימה לכמ סעקילַאק ןעזעג ןייש טָאה יקסלאד .טשיג ךיוא רע ?יוװ

 תועדה ?כ7 הנכס ןיק ...טנַאירַאװ טרָאס ןיס רעײנ ַא סעּפע זיא ָאד
 םורַא טונימ 19 -- 10 ַא ןיא ךיז טעװ עבָארּפ יד ...טשינ ָאד טקעטש
 .טָאה ױזַא .ןזירּפרװיס ענעשטנווװעגמוא ןוא עטכירעגמוא םוש ןָא ןקידנע

 =לעטָא וצ עזַארפ ןײז טדערעגסױרַא טָאה ָאיצנַאבַארכ זיב טרעיודעג סע

 :ןַאה

 -- ןביולג ליפוצ ,דוַאמ ,ןעקנעש טשינ ריא טסלָאז,

 *.ןבױרַאב דיד ךיוא יז ןָאק ,פרַאנעגּפָא רעטַאפ םער

 ,טלײצרעד ןיוש יװ ,יקסלאד טָאה םייקיאורמוא עטלמַאזעגנָא ןײז

 רעבָא ...רימ ןגעוװ לטרעושקנוח א רעדָא ץיוװ ַא סעּפע ןיא --- ןדָאלעגסױא

 =ײ .העש עכעלפע ענעּפָאלרַאפ ןיוש יד "לָאצּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ...רעמ

 לאה .עסילוק רעטשרעדָאפ רעד ןופ טקוקעג ךיא בָאה לקַאטקעּפס םעד

 ןיילא קידנעייז ,ןליּפש טנָאקעג טָאה יקס?אד יװ ױזַא טליּפשעג טָאה יקס
 תמא סָאװ ,ןבָאה סָאװ ,"ןרָאינטרַאּפ, דיז םורַא קידנבָאה ןוא יקסלאד ---

 =עג ןעגעז ןֹוא ןרעוװו סעכ ןיא טשינ לָאװ רע זַא ,טאהעג א ר זו מ ,זיא

 וצ ןעוועג ןענעז רעטשימעג ןוא תוחומו ערעײז רעבָא ,טיוה רעד ןופ ןכַארק

 ןיא ץעגהע ןעמוושעג ןיא יקסלאה ןוא "ירבע סריּפפסקעש ןופ ט ײ װ

 ןופ טּפַאכעגפױא יװ ,רע טגעלפ טפָא ןוא ןריּפסקעש ןגעװ ןעמיורט ענײז

 טימ ,םָארדרַאפ טימ ,ןליוומוא טימ ןגָאלָאנָאמ ןמיש ןביױהנָא ,םיורשי ןייז
 | | - ...טייקמנערעגפיוא

 ןגיוא יד שכַאמרַאפ םיא ףיוא קידנקוק ,ךיא בָאה ענעצס עטצעק יד
 ענילרעב ןיא ?קַאטקעּפס םעד ןיא ן י ק ס װ ָא ק ט א מס ןעזעג ןֹוא

 =ָארייא ךרוד ריצַאּפש ַא,, :?ייפ רעטייווצ ,דנַאב רעט:1) "זיוהליּפשיוש ,
 | | .(ןילרעב, --- לטיּפַאק ,"עּפ

 ...גָאטרַאפ זיב ןפָאלשעג טשינ ידרא ארוש טימ רימ ןבָאה טכַאנ עגעי
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 וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ ךיא ןיב ,עבָארּפ וצ קידנעמוק ,,ירפרעדניא !
 :ןושלה הזב ןגָאז םיא טרעהרעד ןוא ןײרַא טעניבַאק ןיא ןיקסלַאוװז יא

 :װַאפסער טלַאז ריא ,פגַאזעגנָא טָאה שטיװַארַאטקיװ שנַאמַאמ --- 

 .גנומיטשוצ ןייז םימ םיוכרוד רעבָא ,טליוו ריא סָאװ ןטסקעט יד ןיא ןריר

 גנורלעמי עקזָאד יד ןעמענוצפיוא ױזַא יװ טסוװעג טשינ בָאה ךיא -|

 :ענ ןיב ןוא ,"רעסישזער:שּפיוה} ,טכאדעג םענייק רַאפ טשינ ,ןיימ ןופ

 יי .טקוקעג ןוא ןענַאמש
 גָאז ךיא .שיקרעט ךייא וצ ןדער טלַאוװ דיא יװ ,ריא טקוק סָאוװ ---

 סָאװ דער ןלָאר עלַא ןיא טנָאק ריא ;ןוש5 ןשיסור ןטושּפ ןֿפױא ךייא ךָאד
 טלַאז ןשפיוװַארַאטקיװ טנַאמַאמ רָאנ ,ןשפנוושג רַאפ ןעניפעג םעוו ריא

 ?רָאלק ...ןופ ןסיװ וצ רעירפ ריא

 ?שטיװעיליסַאװ יאלָאקיג ,ןלָאר עכלעוו --

 בָאה דיא זַא ,ןסעגרַאפ בָאה'כ ?טשינ ךָאנ טָאה ריא 1288 ---

 21נעלעג רעד יב ידכ ,טנַאה ןיא ןבעגרעביא ךדייא טלָאװשג ,ןמפלַאהרַאפ ייֵז

 :בירש ןײז פנפעעג טָאה רע ,גנונעדרַארַאפ םיקסלַָאד ןגעוװ ןגַאז וצ טייה

 2ָאילכיב רעקיליב , רעד ןופ ךעלכיב 2 ?טסעקי ןופ ןעמונעגסיורַא ןוא שיט

 משינ ןֹוא טקִי גיד א כָאה ךיא .טפעה םעגעביושרַאפ ַא ןוא "קעפ

 ןופ עלַאר יד טמיטשַאב רימ ןיא "םעלמַאה , ןיא :ןגיוא עניימ (פביולנעג

 ןיא ןוא "רָאָאמ רעטלַא , רעד -- "רעביוה יד , סרעלליש ןיא ,?גיניק,

 .?ַאװליסנעד , --- אטסאקא

 וטשינ ריא בָאה ,ןַאלבַאש ןופ סָאמ רעד טימ קידגטסעמ ,רעלשנגייא

 םָאװ ,"תוילע , יירה ןענעז סָאר :"ןעמעגוצרעביא} ךיז סָאװ טיס טַאהשג

 :עד , -- םסגטשרע רעבַא .ןעמוקַאב טלָאזעג יז וטָאה "רענַאזער ,, רעדעי

 2'מידַאלוװ ןופ טעשירָאטיױוא ןיא ןפָארשעג רָאלק ןיוש טָאה סָאד !*ַאוליס

 טלַאמשעג עטסנעעזעגנַא יד ?ַאשסַאקַא , ןיא ןיא ?ןלאירוא , ךָאנ .ןוװָאר

 םעד ןאטסָאקַא טימ טקַא ןטירד ןיא טריפ רע ןוא "ַאוליס:עד, קפס ןַא

 .גָאלַאיד ןטמירַאב

 ןיא ןענַאמטשַאב ןיא ןירּפרויס ןיימ ןופ םיידאב רעצנַאג רעד רעבָא

 םעד } ר י ר ײַא ט ס ע ר טרעטשענמוא לָאז ךיא זַא ,גנודקעמ רעד
 | .ןעאנײיא ןיימ טיופ טסקעמ

 8 רעד ןיא ןײרַא ןעגעז ןיקסלאד טימ רימ ןשיוװצ ןעגנויצַאב יד

 ;רַאפ רעקידנסקַאװ ןײמ ןוא רימ וצ יורפוצ | ש יד ע פ ע'ש  ןיז ןֹופ

 | | .םיא ןיא טייקביל
 :עג מָאה רע ."רעביור יד, וצ ןמַארטעגוצ ?ַאללעטַא , ךָאנ ןיא ןעמ
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 ;קעּפס ןקיבלעז ןיא טליּפשעג טָאה רע ןעוו ןלַאפ ןעועג) ,יןצנַאדפ,, טיפש

 ךס א טָאה רע סָאוװ ,טרינָאּפמיא טָאה רימ .("ןעלרַאק , ןֹוא ןצנַארפ ופ , לקַאט

 :דאק , טליּפשעג ומַאה רעכלעוו ,ןששינור ןבעגעגּפָא קרעמפיוא ןוא דקודעג

 :עצס עמַאזניימעג ןייא ןייק ַאמשינ ןיא רעדירכ עדייב יד ןשיווצ םגח ,"ןעל

 טשינ ןוא ?ק ַא ט קע ּפ ס רעד ,סע טסיײה ,טרעמיקעג םיא טַאה ...ענ

 ?טקַא ןפהַאוװװצרָאפ טייהניווװעג יד טָאה ןעמ יװ ,גלָאפרעד רענעגייא ןייז

 דנַא ךס ַא ןיא יװ -- לַאפ םעד ןיא זיא יקסלאר .טרעוו ןכיוה ןיפ ןרָאי

 'פ ןפרעװ עתמא יד וצ גנוײצַאב ןופ רעטסומס א ןעועג -- ןלַאפ ער

 טָאה רע סָאװ ,ןעװעג ןיא רלש ןײז משינ ןוא םיא ם ! ר ַא טסנוק

 ' ..ןפָארטעגנָא ןטלעזשי 2 ַא ר ס יז םורַא ןטרעוו עכלעזַא

 ?םֹוא .עבָארּפ יד שקוקעג ןוא עסילוק רעד ןיא ןענַאטשעג ןיכ ךדיא

 / :סיוא טירש ןוא ןעזרעד ךימ רע טַאהו טכירעג

 ריא !לעק רעכעלקילגמוא אזַא טימ ןײגוצמורַא ךיוא ןפרעשאב ---

 .ןעגנילשּפָארַא רעסַאװ זָאלג א יװ "רָאָאמ ?רַאק , טליּפשעגנּפָא ןמֿפָאװ

 :םָאק , ןימ ַאזַא ןופ ןגָארט ןגיוא יד ןיהווו ןגָארטעגּפָא ךיז בָאה דיא

 ...ןקילב ענעדירפוצמוא סעשמינוה ןופ טײלגַאכ ,"טנעמילפ
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 ךַארּפש ןייא .צ

 :עכ ןיא עימַאּפמיס רעקיפייזנגעק רעזדנוא ןופ ?פערטפ ןטסכעה םוצ
 .?אפסָאקַא8 תעב ןעמוק

 רעד תויח ןוא ?שיט סרעלפוס ןכענ ןיטש רע טגעלפ עכָארּפ ףיוא
 ,ןײֿפַא רע טנעלפ ,םינימח לכמ תוחילש ןיא ןײנקעװַא טפָא טנעלפ רעלפוס
 ;ָאק עכײרלַאצ רעייז ןיײז ןרידוטש רע טגעלפ ייברעד ...ןרילפוס ,יקסלאד
 .ץג 6 טאפ = ;םס עד

: 

 :עזַארפ עפשרע ןײז טגָאז ןוא ןײרַא

 *פָאװֿפיס:עד ,טרעמשעג ךיוא בָאה'כ

 אווקיסנעד םיא טרעפפנע

 = 2 1 2 1 2 2 = ט 5

 יוװ ןעמוקעג ריא טםנעז רימ וצ ביוא

 ןומ אמור ַא .טסירגַאב טייז ,אפור םוצ

 ."ריט ןייז ןענעפע אנוש ןרַאפ ךיוא

 ;ַאטסַאקַא טפנַאז םער ףיוא

 .רעטייוז ױזַא ןוא "ךיא םוק רעדעל ןיימ וצ ?ַאוטיס ,אניש ַא,

 : ;םָאקַא םדערענּפָא יקסלאד טָאה ,?נערגָאפסערָאק ןײז קידנענעויק

 עי עא 2 עמיײוװצ יד -- ןרילפוס וצ' רימ הנוכ רעד םימ ןוא עזַארפ עטשרע סָאט

 סַאװליס:יד טהעהעגסיואק ידנבַאה ,רעבָא בָאה ךיא ,סַאװליקײעד ,עזַארפ

 טאוליסנעד טרעהעגסיוא קי "אה ,רעבָא בָאה ךיא ,םאװליס:עד ,עזוארפ

 - ןטססעפ
 ךיא םיק רערעל ןייט וצ ?אווליס ,אנוש ַא

 ימלָאװעג ופנייחו ךיא בָאה ןדייש ךיז םיא טימ

 :עגסיוא םימ ןֹוא ץנעדנַאּפסערַאק ןייז ןסירעגרעביא טָאה יקסלאד

 ;ןפורעגסיוא ןגיוא עטשמַָאק

 ,םליּפש ריא .טגייה ךיא ליּפש ןלאירוא !ןַאמ דעגנוי ,קחומ טײז ---

 !ןַאװליש עד ---



 עד -- טרערעג ַאד ךָאד טָאה רוא ,טסקעמ סלאורוא דער ָאט --

 | .טגערעגפיוא רע טגָאז --- שרילפוס ךייא בָאה ךיא ---

 .קיאוה ךיא רעפטנע -- טרי?פוס ךיײא בָאה ךיא ןוא ---

 רע טיירש ?"אטסָאקַא , ןרילפוס רימ ןטעבעג ךייא טָאה רעוו ---

 .סיוא

 -- ַאװליסײעד ןרילפוס רימ ןטעבעג טשינ םענייק ךיוא בָאה דיא --

 .לכיימש ַא ופימ ךיא גָאז

 ?גָאט ןיא ןיא ?ןזרעפי יד ןיוש טנעק ריא ---

 ...רָאי עכעלמע ןיֹוש !שטיװָארָאטקיװ טנַאמַאמ ,עסעיּפ עצנַאג יד ---

 ןַײז !ןרָאװעג זיא ששנעמ םעד טימ סָאװ ,ןעז טפרַאדעג ןעמ ּוטָאה

 :עג טשיג טָאה רע ...רַאבליפ ןבירטרעביא טכַאמעג םיא טָאה טײהקנַארק

 ,רעליּפשױש ןגנוי א רַאפ גנוקיצשנַא ןייז ןקירדוצסיוא ?טימ ןייק ןענופ

 רע .טסקעטנַאטסַאקַא טליּפשעגטױא טשינ םעד ןצרַאה ןיא טגָארט סָאװ

 אטסָאקַא ןריטעּפער ןבױהעגנָא ןוא ץנעדנָאּפסערָאק ןײז ןיא ןסענחַאפ טָאה

 ךיז טָאה עכָארּפ יד ...טרעפטנעעג םיא כָאה ךיא .טסעשז ןוא ןַאופ ןיא

 ..ןרָאב ?רעגדָארג , !ופ ןסירעגּפַא

 ןיאחוי ןב מר רעֿפקר ועד ַאװליסנעד ןעװ ,ענעצס רעה ןיא טקַא ןט;29 ןיא

 טקַארט סאטסָאקַא ןופ םשור ןרעשנוא רָאפ טמוק םיא טימ סָאװ

 ךיז רעקנער ַא טָאה סע -- טליפעג בָאה ריא
 3נ

 מַאלב ןופ ,תוא וצ תוא ןופ טקעלּפשנַא רימ רַאפ

 סימ טליּפשעצ ךיז ןוא גנורעפסײנַאב ןופ ןכיוה יד ןיא קעװַא דיא ןיב

 ןופ טכילרַאפ קרעװ םעד ןיא ןיא קָאװ ,ץרַאה ןיימ ןופ סענורטסי עלַא

 ...פיײיהדניק

 .('דרא ארוש םמָאה טליּפשעג ןכפעוו) ,יאחוי םימ ענעצס יד בָאה ךיא

 זיא ןיקסלאד טנַאמַאמ עכלעוו ,ןפוא ןַא ףיוא ןוא רענעמ ןיא טריפעג

 ענַײז ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןפערפוצנָא ש פ א ןלאפעגסיוא טשינ

 | | ...ןלַארטסַאנ

 פימ ענעצס ןײז ןריפ וצ עניב רעד ףיוא סױרַא ןיא רע רעדייא

 ןײז טלַארטשעג טָאה םינּפ ןפיוא .רימ וצ ןעגנַאנעגוצ רע ןיא ,ןתידוה
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 21לע םייב ןעמונעגנָא רימ טָאה רע .לכיימש רעשיקסלאד רעטפַאהרעביױצ

 ;טגַאזעג לימש א 6 ןניוב

 28 ערעיא רעבָא ,דניק ןיימ ,זדלַאה ןכעלקילגמוא ןַא טָאה ריא ---

 :טשינ טגרָאז .טייקירעזיה רעיא יװ רעקרַאפש ןענעז ןטרעװ עכעלר

 ,ןעפמימ:םיטש ערעיא ןופ טפלעה ןייק טשינ טָאה װָאראפניא:ןישטשַאר
2 

 ףיוא "יקצאשמ, רעטסעב רער -- ןײז ֹוצ משינ םיא טרעפש סָאד ןוא

 ...עניב רעשיסור רעד

 מימ ןוא םורַא ןעמעלַא וצ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 :ןסָאשעגפיוא רעטכעלעג

 ,לוק ַא :ןכַאז יירד ןציזַאב זומ רָאיטקַא ןַא זַא ,טגָאז טעהקדקיש ---

 ּו

 ןא

 דליש ױזַא יװ ,טמירקעגנכַאנ רע טָאה ַאד) ?עקדַאכיוװ; ַא ןוא טעשזויס ַא

 דוא .(?טירטפיוא , טײרַאב סָאװ ,"דָאכײװ, ;טרָאװ סָאד סיוא טדעה טםערק

 ןוא ??עקקָאכיװ) ענעגנסעג ַא רעבָא ,לוק ןווישרַאּפ א ,יקסוועדַאמ ,,טַאה

 ןײז םעװ ריא :טשינ ט'רוביש ןוא טשינ ט'הנאד ..."טעשזויס, ןכײר א רַאג

 !רַאיטקא ןַא
 :עגנײרַא סעּפע טָאה ,פערקדליש רעטעּפַאסרַאפ ַא ןעמוקעג ןיא סע

 עג ירשעג א ,טקוקעגמורַא ךיז טָאה רענעי ,רעיוא ןיא ןיקקלאה טמיור

 :רַאפ ,ןגיוב ןופ ?ײפ ,זיא ןוא "םרח, םער רימ ןַא טריטעּפעד , ןןַאש

 קידנעמשגנַא ,ןוא "רעטייוו ןעיינ רימ , ;ןדלָאמעג טָאה טערקדליש

 ןײז ףיוא ןבױהעגנַא ןוא ריא טימ סױורַא ,טנַאה רעד ראפ ןאוושגאסריק

 ךיא ןוא טשינ רענײק טָאה טכַאלעג .ןגָאלַאנָאמ םלאירוא ןדער ןפ

 .םנייװעג ...ומשינ בַאה

 עג א ןוא םניומשרופש א יװ ןגיולפעגנײרַא יקסלַאד ןיא לַאמַאמימ

 :ןָאמעג יירש

 ?רעטומ יד טליּפש רעװ !טקַא 8 ןופ ענעצס:סולש יד ---
 משיג רועיש ןביױהעגנָא ךיא בָאה --- שטיװַארַאטקיװ טנַאמַאמ --

 םעד ךייא טימ ןליּפש ןזָאל ךימ' ריא טנַאק יװ ;ןגיוא יד ןיא ןרעהפ טימ

 ...לָאמ ןייא ענעצס יד ןײגכרוד רימָאל !עכַארּפ א ןַא גָאלאיד
 יד רימָאל !ןָאט ךיא טימ ךיא לָאז סָאװ ונ ?סע טנעז דיא א --

 2נַאג רָאנ לָאמ ןײא טשינ ןיא ,ןײגכהוד ןיֹוש ביוא ןוא ןייגכרוד ענעצס

 סיורָאפ ךיא שעב ךיא ןוא ךייא ךיא זומ ןגַאז רעבָא ...לָאמ  ייווצ --- עצ

 עלַא ןופ טנַאקעג ךיא בָאה ןליּפֹׁש ענעצס יד ןַא ,ןבַאה ?ביראפ טשינ

 !יקסנעל שטיװַאלולַאּפ רעדנַאסקעלַא  :ם ע גײ א טיט -- ?סַאװליסײעד ,
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 ןיא -- אוליס:עד ױזַא אטסָאקַא יוװ -- ןשלַאפשעג עדייב ןענעז אר

 ןליפַא טרינימָאד פפָא רעײז .ןפכױלַאב רָאטיױא ןכרוה סָאמ רעכיילג

 עננו א טליּפש ןלאירוא ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא --- ןלאירוא רעביא .ַאווליק

 רַאֿפ קידנטעהטּפָא ,טכיוועגכיילג םעד סיוא טשינ טלַאהי רעכלעוו ,רָאיטקַא

 לָאר יד ןעמעװ ,רעפסיימ םענערַאפרעד ,ןפלַא ןופ טפאשרעטסיימ רעד

 :ַאפ ןיק טשינ עשז טָאה .טײהטרַאפנַא ךעלנייוװעג טרעוװ ַאװליס:עד ןופ

 טעװ ;נילעפשרַאפ רשקיטניה רעהו ןיא כיוא ,שפנ תמנע ןייק ןוא לביר

 דיא ..סענורפס עטצַאלּפעג ןײװלײט םימ עפרַאה ַא ףיוא יוװ ןעננילק סע

 ?ןקידײלַאב ,ךיא עז ,ךיז טָאה

 ןפגורג עכלעוו !שפיוװַארַאטקיװ טנַאמַאמ ,ןייא ךייא טלַאפ סָאוװ ---
 ךײא לעװ ךיא סָאװ ,ןיולב טסירדרַאפ רימ ?ןקידײלַאב וצ ריז ךיא כָאה

 | | ןנעצס ַאוַא ןכַאמ עילאק
 21נוא ןטשרע ןופ ץנַאלג ןוא ץילב טימ ןעגנַאנעג ןוא ?קַאטקעּפס רעד

 ןנימ ןרָאװעג טקעדאב ןיא טקַא ןטירד ןיא ערעזדנוא ענעצס יד .קילב

 ,טקַא ןיפ םופש םוצ ,רעמומו רעד טימ ענעצס רעד ןיא .ןפנעמסידָאלּפַא

 .ןײלַא ךיז ןגיטשעגרעביא, ,סע טפור ןעמ יוװ ,טנװָא םענעי יקפלאה טָאה

 עכלעוו ,עלָאר עקיצנייא יד ןעוועג ןיא לאירוא ןַא ,פנייה זיב טנייש ריס

 ?םעײַא ןפשרע ןופ -- טרעײנ ,שירָאטנעמנַארפ טשינ טליּפשעג ומָאה רע

 .דרָאקַא על ןזיב גוצ
 .עדראג ןיא םיא וצ ןײרַא ךיא ןיב טקארפנַא ןֹופ ביױוהנַא ןיא דלַאב

 - .טפרעטשעג ענעצס רעזדנוא ןיא םיא בָאה ךיא טייוװ : ןגערפ עבַאד

 ,ןשזַאדנַאב ענעלָאװ יד טלקיוװעגרעדנַאנופ קידנבָאה ,ןסעזעג זיא רע

 2נפערפרעכירַא ,בָאה ךיא .סיפ יד ףיוא ןגָארטעג קידנעטש טָאה רע עכלעוו
 2עג טשינ ונימ רעד ןיא טָאה ןעמ זַא ,טּפַאכעג דיז ,לעװש םעד קיד

 עּפש ןעוועג ןיוש זיא ןטערטקירוצ רעבָא ,םיא וצ ןעמיקנײרַא טפרַאד

 עג םעפע :ןָאטעג ;ערפי ַא גנונערפיוא טימ רע טָאה ?זיא סָאוװ --

 !דַאז רעד וצֹו !ןץרוק טדער ?ןעש

 טרעמטשעצ טשינ ךייא בָאה ךיא יצ ,ןגערפ טלָאװעג רָאנ בָאה דיאו ---

 .שיוזא רָאטקיװ מנַאמַאמ ,ענעצס יד

 ןרעטש וצ טנורג ןײק טשינ ןיא הלאש אזַא זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 יד ףיֹוא ןשזַאדנַאב ןעלקיוורעביא ןוא ןרייל ענייז ןרעטכיילראפ הלוח א

 בָא ךיא רעדייא רעכַא ,ןפיול ןזָאל ךיז טפָאװעט טושּפ בָאה ךיא ...ןדנוה
 יא סָארדרַאפ טימ טגָאז רע -- ךיא רעה ,ריפ רעד צ טיירדעגפיוא ריז

 ופנערעגפיוא

 .מ
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 א טנעז ריא ,יקסװערָאמ ,ּפָאק םעד ןצונ ןָא טשינ שיירדרַאפ ---

 ;על ַא ןיא ךייא טימ ןליּפש ...לעז ןוא בייל ןופ םידעפ עלַא טימ רָאוטקַא

 :רה טעװ טקַאדטנַא רעד זַא ,ןטרַאד טגָאז ,ןײלַא טציא ךימ טזָאל

 ..רעגנעל ןרע

 מייקכעלנעמ ןיק טשינ בָאה ךיא .ןבעל ןיימ !געװ ַאד ליצרעד ךיא

 סנצעמע ןופ םיטרּפ עמיטניא ןרעדליש וצ םכער ןײק טשינ ךיוא ןוא

 רעד ןופ ןדנוװװ םיקסלַאד ןנעוו ןדער משינ ןָאק ךיא ןֹוא ןבעק ןדמערפ

 ןיא ןיר רעד טָא ןעװעג ןיא סם י װ ר 2 יװ רעבָא ,הלחֿפ רעטכעלש
 טימ גָארפענקעװַא ןוא עכָארעדהַאג ןופ סיױרַא ןיב ךיא ןעוו ןגיוא עניימ
 רעירפ טוניס 19 טימ םונעג ןשירעפעש ןופ טקעלּפמַאק ןצנַאנ םעד דיז

 :רעד םיא כָאה ךיא ןעוו ,שונימ 8 עטצעל יד ןבענ' רעטערבעניב יד ףיוא
 ךיא כָאה קי -נרעטישרעד:ףימ יו ...ןײּפ ןוא קילנמוא ןיײז טימ ןײלַא ןעז
 טשרַאקַא טָאה יקסלאד ןכלעװ טיױמ ,םזינַארפ םעד טליפרעד ט צ ' א

 ביל יװ ןוא טנעָאנ יװ !רעמומ רעדנילב סלאירוא טימ ענעצס יד טסיּפשעג

 !פַאז ןטלסיירפעגפיוא ןופ סעיצַאוװַא יד ןרָאװעג רימ' רעטציא ןענעז

 ,ןםייצ וצ וטייצ ןיפ {זיוװַאב ךיז רע פָאה "טעלמַאה,, זופ ןבַארּפ יד ףיוא

 -- "טרימעּפער , טָאה ןפעלמאה :ןדנוושרַאפ-- ןוא םונימו עכעלפע ףיוא

 יד ןלָאמ טעוװ סָאװי ,ךירטש ַא יװ .טערקדליש שמיװַאליאכימ דינָאעל

 גָאה ַאד לָאז ,תהפס ןש ימ ַאק :י 2 ַא ר ס ןצנַאג ריא ןיא עיצַאומיס

 21סיוא -- טנעקעג טסקעט סטשעלמַאה טָאה שערקדליש ןַא ,ןרעװ טנכייצ
 ןײק טשינ ןוא רע זַא ,ןעזענסיוא סע טָאה ןײוװנפועמ ןא קי ײ װ

 טנעלס רע סָאוװ ,קילג ַא .קהאמענעד ןופ ץנירּפ םעד טליּפש רערעדנַא

 .סעקילּפער זיולב ןעגנַאלרעד ןגָאלַאנַאמ ןזַאלכרוד

 רימ ןשיװצ טקילפנַאק ןפסנרע ןא וצ ןעמוקשג ןיא טקַא ןט28 ןיא

 רעטסיופק ןיא ,,) ןעילעפָא טימ ענעצס ספעלמַאה רַאנ .ןיקסכַאװזיא טימ
 ימ גיגיק רעד ךיז טזײוװַאב ,טדניװשרַאפ טעלמַאה ןעוו .(?עילעפָא ,יײג

 ךיז ןכַאה ײז וו ,גנַאהרָאפ ןרעטניה ןופ ןיגיניק רעד טימ ןוא ,ןסוינַאלַאּפ

 םימ ןפעלמאה ןשיװצ ענעצס יד טרעהעגרעטנוא ןוא ןפלאהַאב טאהעג

 : .ןעילעפַא
 רע סָאװ ,ץלַא !עגושמ טשינ ןיא רע !ןײג, :טגָאז גיניק רעד

 רַאנ ,טרעּפמולענמוא ןיא ,טדערעג ָאד פָאה

 !רע טראפ דנַאלגנע ןייק !טשינ סע זיא תונועגש

 יד ןזָאל וצו זיא הנכס ַא !ןסַאלשַאב

 ".העד רסח ַא קנַארפ ןוא יירפ ןײגמורַא

 !צ



 :גדער ,טעלמַאה טייטש וװ :רעסישזער םעד ןָאטעג גערפ ַא בָאה' ךיא

 .?סיוהא ָאד ךיז טגָאז גיניק רעד עכלעוו ןגעװ ,רעשרעװ יד קיד

 :לָאװזיא טָאה ,קָאלערב ןייז טנַאה רעקניל ןופ קידנזָאלסױרַא טשינ

 ...ןֿפיל יד ףיוא ?כימש םענעטלַאהַאב ןייז טימ טקו וקעגנַא ךימ יקפ

 ףיוא ומנעז ריא תעב טייטש טעלמַאה ווו ,ןָא ךייא סע טייל סָאװ ---

 | | ?ָאפשינ עניב רעד

 .ענעצס ןיימ ןליּפש וצ ידכ ,ןסיוו סע זומ ךיא ---

 :לַאד ןקוק ןעמוק טנייה טעװ םכוע רעד זַא ,ךייא רעכיזרַאפ דיא ---

 .ךייא טשינ ,ןיקס

 ןיא ןוא "טעלמַאה, ןיא ןקוק טנײה םלוע רעד טעװ ןיקפלאה ---

 יַאלָאקינ ,ךייא ךיא שב רעבירעד .דימ --- ןקוק ןזומ רע טעוװ ?גיניק ,

 ןטכױלַאב וצ סענעצס עניימי ןפלעה רָאנ ןרעטש טשינ רימ ,שטיוװעיליסַאװ

 2: ףרַאה סָאװ ,םָאד ןפַאש וצ ןיקסלַאד קידנרעטש טשינ ,ןליּפשּפָא ןֹוא

 .לקַאטקעּפס ןופ גנַאג םעד ןיא ןרעװ ןפַאש

 ריס טימ ןיוש טָאה רע .שערקדליש ןעגנַאגעגוצ ?יײװהעד ןזיא סע

 רעד .טריפרַאפ טשינ רעמ "ריּפפקעמש:ריּפסקעש , ןגעו םי כוסבס ענייק

 ?זיא ןָאטעג קוק ַא רע טָאה ,ךיז שלדנַאה לָאמ סָאד סָאװ ןגעוו קירנעה

 ןבָאה עדייב ןוא סעצײלּפ יד טימ ןָאטעג שטעווק א ,ןגױא יד ןיא ןיקסָאװ

 .קעווַא ןוא טכַאלעצ צ ךיז

 ןייא ןָא ,טמַארּפסקע טליּפשעג ענעצמ יד ךיא בָאה ל?קאטקעפס ןפיוא

 ןוא העש עבלַאה עקרַאטש ַא טקַא רעד טײג ענעצס רעד רָאנ .עכַארּפ

 ןײגסױהַא טלָאװעג טשינ יקסלאד טָאה ,ןלַאפעג ןיא גנַאהרָאפ רעד ןעװ

 רימ ןֹוא ןסילוק יד וצ טכַארכעג ךימ . טָאה ןעמ ןַאװ זיב זָאלּפא ןפיוא

 .גוניק רעד ןוא רעפומ יד ,טעלמַאה :טיררשבלאז סיורא ןעגעז

 רימ ןגעלפ ךיז ןשיװצ) ײשגָאמַאמ , זַא ,אהוש רימ טעחפעמ לָאמניא

 :עפשרָאֿפ רעד רָאנ טנייה ןדייב זחנוא האפ (ןפיר טשינ שרעדנא םיא

 2ַאה ןיוש טָאה שערקדליש וװ ,ןַארָאטסער ןיא טיורבטנװַא וצ ןייא גנוֿפ

 ,ןעועג זיא ?קַאטקעּפס רעד ."?אטסָאקַא , שנװַא םעד זיא

 ;עג טשינ ךיא בָאה ןרעדנַא םוש ןייק ןיא ...בוט:םוי ןיימ ,ךיז טיטשרַאפ

 ,טָאקא יא יװ ױזַא -- ר ע ג ט ר ַא פ ססיקסלַא ' ב ךיא זַא ,מליפ

 א /רילַארטנַאק וצ לַאפוצ םעד טאהעג טשינ ךיא בָאה ץעגרע ןיא 'ייאמ

 רעכירַא זיא סָאװ ,רָאיטקַא ןַא רַאפ ןפכַארטַאב דיז ןָאק ךיא סָאמ רעכלעוו

 םעד טָא ןיא יו ,"מייקיסעמפמימ, ןופ קעװַא ,טינשכרוה םעד ןגימשעג
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 ענדָארג  ןיא יקסוערַא מ



 6שינ טפרעטסײנַאב טליפשעג רעדויוו וכנװַא םעד באה ךיא 2?קַאטקעפק

 רומ סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ עלַאר רעד ןופ טלַאהנוא םעד 2'לוצ ןוילב
 ןעגנעדכדַאפ יוװ שינעעשעט ַאזַא ?קַאפקעּפס ןכַאנ רָאפ טיפש ןאהיש טימ

 ...ןםיוז ןוא ןסערפ ןיא ןיולב טשינ ןוא -- שכַאנ ַא ?ןטנָאמַאמ,, מימ

 : ןבעל ןצנַאג ןפיזא ןבילברַאפ תמאב זיא טכַאנ ענעי ןוא

 ףוס א טכַאמ 1: ומַָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טימ סע ריז טָאה ןביױהעגנַא

 .בייהנָא עמַאס םייב !"בוש:םוי , ןצנַאג םיצ
 ;עג ַאזַא רעפערב:עניב יד ףיוא טירש עטשרע עניימ ןופ בָאה דיא

 ךעלנעמ יוװ ךיִז דימירג ןוא טפידשפיוא םוצ ןָא ךיז ופ ךיא :;טייהניוװ

 2מש עדעי רימ יב ןגָאלשרעד לקַאפקעּפכ םוצ "תויהש , עגנַאל ...לענשי

 רעד ןופ "ןעמוקאטסיהַא קירוצ ךיז לענש טשינ ךיא ןָאק ןגעקַאה .גנומ

 :;ע;סיוא ןַא טפָא ךיא בכיילב לקַאטקעּפס ןכָאנ ןוא טלַאפשעג רעטליּפשעג

 .עבָארעדרַאג רעד ןיא ןציז גנַאפ רעטּפעש

 םימַאכ ךיז ךיא כָאה ,ןטרַאװ טעװ יקסלאד ןזַא ,קידנפיו ,לָאמ סָאד

 ןזיװַאב טשינ ךָאנ בָאה ךיא רעכָא ,"ךיז ֹוצ ןעמוק, ֹוצ רעלענש סָאװ
 רעכינ) !פיײרש אריש -- ךיא רעה ץכעוטנָא סטוויס עד ןעמוצסיוא
 ןָאמענרעביא ךיז בָאה ךיא ."ךָאר טרַאװ ,שטיװָארָאטקיװ טנַאמַאמ ,טרָאה

 טימ ןילעזַאװ םעד םינַּפ ןופ קידטשיװ ,עכַאהעדרַאג ןופ ןפַאלעגסױרַא ןוא
 | | ...לבימנשַאט ַא

 ןוא רעטאעט סָאד טכַארפַאב ,עשזַאל ןיא ןענַאפשעג זיא יקקלַאה

 :ךיא רעה לָאמַאמימ

 ?רברַאֿפ םיא ןלעװ סעקַאילדיײ יד !דָאש ַא ?'רעטאעפ ןייש א ---
 | ...ןקיד

 ןיב ריא .ףיֹוה םוצ ריט ַא ןעוועג זיא ייברעד טײז רעטכער רעד ןופ

 | .םיהַא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ריפ רעד ךרוד סיורא

 :עניצ ןיא שצעזעגנײרַא ריז ,ןסיורד ןיא סיורַא ?יװהעד זיא יקסלאד
 ;מיירש ןוא ןומולש ןמיירג

 רע םיא טנָאז !טסיטרַא;חלצוי:א?ק רעדו ןפרַאד ןיוש רע זיא ווּט ונ ---

 !טסָארפ ןפיוא ןצרַאװ וצ טלַאק זיא'ס .קורַאּפ ןטימ דרָאב ןיא ןעמוק ?ָאו

 ידרא טשימעגניירט דיז טָאה

 !שפיװָארָאשקיװ טנָאמַאמ ,םיא ןָא ןרָאפ ריִמָאל ---
 | ?יקסווערָאמ זיא וו ןוא ---

 .םיהַא קעװַא זיא רע ---

 ?סָאװרַאפ ,"םיײהַא;} שמיייט'ס -- 



 .פקידיילאב ךיז ט'וע -- 

 טָאה סָאװ ןוא ?סָאװרַאֿפ ?ױזַא יז ?טקידײלַאב םיא טָאה רעוװ ---

 ?רימ טפימ ?ןדנוא טימ ןַאט וצ סע

 ןלידורבראפ ןלעװ סעקַאילדײ ןַא ,ןַאפעג גָאז א ֹוכָאה ריא ---

 ;ָאמסער ןיא עוו רע .גונ עג םע ןיא ןיקסוװערָאמ רַאפ ...רעטַאעפ  סָאד
 ןו סָאג ןיא ןעמוקַאכסױרַא רעיוט ןכרוד ךיז םָאה רע ...ןרָאפ טשיג ןַאד
 .םייהַא קעויזַא

 רמעג רענוד ַא יװ טָאה ןיקסלאד

 :ןגירשעצ ךיז ןוא ןטילש

 ןיא ווו !רָאי עצרַאװש עדלַא וצ ריכיש רעדָא ?רע זיא עגושמ ---

 !םיא רָאנ !גָאי !קישטשַאווזיא ?רע

 טקע" שוב ןעװעג ןיא רעכלעװ ,ץַאקּפ ןפיוא טגַאירעד ךימ ןכָאה ײז

 ;ַאב טאהעג טשינ טָאה םופ רעכעלשטנעמ ַא סָאװ ,ךיּפעט:ײנש ַא טימ
 | .ןֿפַארמ |

 .שטגעמ ןדליוװ םעדצפָא שימ רימ ןשיװצ גָאלַאיד םעד ָאד ןבעגרעביא

 ם םיא ןפלַאחה ןַא ,דרעק ןעוועג זיא ןיז רעד .ךעלגעממוא ןיפולחל ןיא
 ןאנילוכ א רַאפ -- ןַאטסָאקַא םליפשעג טשרָאקַא טָאה רע יװ ,םעד דָאנ
 .ימ ןײז ףיול ןיב ךיא ןיא ,"הפוש , ַא רַאפ טסַאפ ,כָאפַאדוי א רַאפ ןיוא

 ןוא ,ודוצ ןזָאל ןעײרעתופש יד ךימ רע טעב ."הומוש ןייק םשינ , --- גגֹ

 | ..םלַאק זיא םיא ?ײװ ,ןשילש ןיא ןצעזנײירַא רעכיג ךי

 ןופ ?ײפ ַא ןיב ךיא תויח ,זא,ןרעה טזָאלעג םיא טָאה הבישת ןיימ

 ד ןקידורברַאפ גנוגייצרעכיא ןייז טיול םעוו סָאוװ ,ןצנַאג םענעי

 הוש 2 סט ש יג ? ע'װ ןוא טשינ ךיא ןָאק ,טשינ ריא ליוו ,רעמ

 ןראפ קנַאד ןטסעב ןיימ טימ ןֹוא טיורב:פנווַא ןייז םיא ןרעמש | פו א

 םיא ףפימ ?עול ךיא ליײוװ ,ןדעררעכיא ןווװורּפ טשינ ךימ ךוא) עב דוככ

 .ןרָאפ טשינ טסיוהכטשנווַא םוצ

 םײדדעטסיוא טשינ גנורעלקרעד ןײמ ךַאנ ךימ בָאה ךיא סָאװרַאּפ

 :אפשרַאפ רענעיל רעד טלַאװ סָאד} ןעגנַאנעגקעוװא טשינ ןוא ןקור ןפימ

 םיקסלַאד -- ןעזעג ןַאד כָאה ךיא יװ ױזַא --- ןעזעג טכָאװ רע ןעוו ,ןענ

 ןומ ןעמַאטש ןָאק סָאװ ,קערש ןימ ַא קילב ןיא ןוא משודיחהַאפ ;םינּפ

 ,םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ...גנושַאררעכיא רעטכירעגמוא ןַא סעּפע
 םוגימו 8 טימ טליפחעד בָאה ךיא עכלעוו ,גנוקידײפַאב רעד ןופ רוּפש ןייק

 ןלַאפורב ןופ רוּפש ןייק ?לײװ ,ןבילברַאפ טשינ ןיוש רימ ןיא זיא ,קירוצ

 מכַארמענ טציא בָאה ךיא ...ןבילברַאפ טשינ ןיֹוׁש םיא ןיא זיא ןיזטכיײל

 2 ִי ןיא ןענגורפשעגפיוא זיא רע .ןפ
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 גָאלַאנָאמ רעד ןעגנולקעג רימ יב טָאה רעוא ןיא ןוא ןדנוװ ענייז זגעװ
 יד -- ןוא רעפופ רעדנילב רעד וצ' ןפור:יײוװ יד .יירעמזעלק ןדנילב  ןגעװ

 ...ענעצסנסולש
 ןיא ץַאלּפ ןטימניא ןענַאמשעג ױזַא רימ ןענעז ןרוגיפ ענרענייפש יו

 ךיז רע טָאה ןטילש ןיא ןייטש 4 --- 8 טונימ א רָאנ .הנבל' רעד ןופ ןייש

 .םינּפ ענעקָארשרעדו סָאד טרעקענּפָא -- ןוא טצעזעגקעוװַא קיפסַאה

 ןוא לכש טימ גנוי ַא רַאפ ןשלַאהעג טציא זיכ ךייא בָאה ךיא ---

 בָאה ךיא רעדָא .טסייג ןכעלשמנעמ ןופ ןשינעפיט ידו רַאפ שינעדנעטשרַאפ
 רימ .טקנוּפ רעלעוצעפס ַא סעּפע ךייא ייב זיא ָאד רעדָא ,טַאהעג תועפ ַא

 ,העש רָאּפ ַא ךײא טימס ןעננערברַאפ טלָאװעג קיטכירפיוא דיז טָאה

 2ַאב ערעײא ןרעהסיוא ,דימלת סָאטסָאקַא ,ןאזָאניּפפ ןגעוו ןָאפ םעומש ַא

 :עז עכלעוו ,ןכַאז רס א ןגעװ ;טעכרַאנעמַאזוצ רעזדנוא ןגעװ ןעגנוקרעמ

 ףייא זַא ,טלַאה ריא ביוא --- רעבָא ,טנעָאנ ןוא ביל ךיילג ןדייב זדנוא ןענ

 ןדי ןענרָארג לײמ םענעי ןופ דובכ ןרַאפ ןעמעננָא ריז רעקיטכיװ זיא

 הליחמ ןייק .רַאז רעיא סע זיא ,ןײרַא דָאב ןיא טפָא טשינ טייג רעכלעוו

 ךימ טביל,, :ןטעב טשינ ךיא לעװ ןרער ןפוא ןוא ןַאקיסקעֿ? ןיימ רַאפ

 :ַאב ומשינרעמ רימ ןענעז ,טשינ רימ טימ ריא טרָאפ "!ןקניצרַאװש ַא

 ,טגַאה ןיימ דײשּפָא םוצ ריא טָאה טָא ,דייפ רעייז רימ טו םע ,טנַאק

 | !יקסוװערָאמ
 .מקירדעג קרַאטש יז בָאה ךיא .טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע

 ןפניה ןֹופ רימ טָאה ידרא ארוש .ןטילש ןיא ןַאטעג ּפעלש ַא ךימ טָאה רע

 ?שָאװזיא םוצ טנרָאּפ ןופ ןָאפעג גנורּפש ַא טָאה ידרַא .ןסױטשעגנײרַא

 :ןַאפעג יירשעג ַא ןוא קיש

 !ןַארַאטסער םוצ א ד ײ ח --
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 לעז ןוא בייל טימ רָאיטקַא .טנ

 טימ ןעקנַאשַאב ןענעז עכלעוו ,ןעמואודיוודניא זַא ,תמא סע ןיא

 -- ספעברַא ןופ ,ןסיוו ןופ ,ןפַאש ןופ טיבעג ןייא ףיוא ןפייקיעפ עסיוהג

 ?ןפיבעג ערעדנַא ףיוא ןפײקיזַאלטנעלאפ עדנור יװ סיױרַא דיז ןזיײול
 קידנעמענַאב דיר ענייז .קידנכרָאה = ,ןיקסלאד קידנריװחעסכָא

 -- ןבעל ןופ -- ןעגנוניישרעד ענעדישרַאפ ןגעװ ןעגנוטּפיוהַאב ענייז
 { ריס ןבָאה -- גָאטלא ןופ ,רימארעטיל ןופ ,טסנוק ןֹופ

 ,טַאקָאװדַא רעקיסַאלקטשרע ןַא ןייז טנַאקעג טָאה רע זַא ,טגיצרעכיא
 ;וב יד טָאה ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו) יקסוועשטבאראק יו
 ןוא ויעזַאירימיט רעדַא וָאלװַאּפ יוװ רעלטפַאשנסיװ ַא ןוא (ןזָאלרַאפ ענ

 רַאפ טקעלּפשנַא רע ומַאה קיפײזלַא יױזַא -- ןרָאכ ןרעופעי ףיוא רעופ א
 ןפיפ !ײז ,לכש |פרַאש ןייז ,טפַארק:סננוטכַאכַאַאב ןייז טכַאנ עגעי ןדנוא

 | | .קילב
 הרָאישטק א ןַא ר ָא ג ןעװעג יקסלאד זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא

 ןוא ,ןרָאװעג טשינ ןוא טנַאקעג טשינ ןיז רע טָאה ךַאז רעדנַא ןייק ןוא

 .ּפַאמע ןפשרע ןפיוא ּפָאק םעדי ןכַארבעג רע טלָאוװ ,ןרעול וטלָאװ רע ןעוו ---

 טבעל רע סָאװ ,םעדו יא פייטשאב רָאיטקַא ןופ תולדג עתמא} יד ?יײוװ

 ןיא טשינ -- םיֹוא ךיז טשעל ןוא טכיוֿפ ןוא טמעּפָא ןוא טהעטיצ ןוא |
 ,פײמש םיא רַאפ םָאוװ ,ליצ ןפערקנַאק ןיא סע ןכלעוו ַא פיס תוכייש

 ךדוד :ע י ז ַא ט ג ַא פ רעטקעװרעד ןײז טימ תוכייש ןיא טרעײנ

 ..טלאפשעג ןוא קנאדעג ,טכארטסיוא ,ײדיא רעקידנליפש -- ר ע ד

 םעלכַארּפ םעד ןופ ,עיזַאטנַאפ ,טכַא-מסיוא םעד ןופ ןדנוצעגנַא קידנרעוו
 ,שואהימ םעד טָא ןופ םַאלט ןיא רָאיפקַא ןַא ןפבעל ,עלָאר רעײנ ַא ןיא

 מולב ןפימ ,ןצרַאה ןייז ןופ ןטפַאז יד| טימ טכארטסיוא םעד קידנליפנַא

 .ןרעדָא ענייז ןופ

 ,טכַארפסיוא ןשירעלטשסניק ןופ ןשפירשרַאפ ןוא ןפיונ יד ץוחמ
 ןוא דימת רָאיטקַא ןַא זיא ,ע 9 ַא ר ןײז ןופ "?עפ ,, רעד רעסיוא

 דו
 ו

* 
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 ;םיוק ךיז וטכעלפ רעכלעוו ,טקעיבוס רעזָאלפליה ַא דעלדײמהַאפמוא
 .ענַאגמוא ןקימורַא ןיא ןײרַא םיוק יי

 ןיפשַאב רעקילדנעצרַָאי ערעזדנוא ןיא טירשרָאפ ןופ ;סעצָארּפ יד

 :ַאב עלַאיצָאס עטרעדנעעג ןֹופ ןעגנוגנידַאב ןיא זַא ,םעד ןיא ךעלמעג

 יײזװ "ןפמעקוצסיוא) ןעמוקסיוא טשינ טעװ ןשטנעמ םעד ןעוװ ,ןעגנויצ

 "הףמַאק/ ןקיזָאר ןיא קידנזומ ,טיוהב ?קיטש ןייז ןוא ןבעל ןיא טרָא

 ;לעזעג עמנוזעג ןיא --- ןטכינרַאפ ,ןקיפיײזַאב ,ןפייטשקעװַא ןצעמע רדסכ

 ךיז רעמ ץְלַא רעטיײװ סָאװ שטנעמו רעד לָאז ,,ןעגנויצַאב עכעלטפַאש

 דנאמשרַאפ ,טסייג ןופ ןטרעוו עמסכעה יד ןופו רעגערפ םוצ ןרעטמנעגרעד

 ;ימ ענעי ןֹופ ןרוּפש ןוא ךעלפשער יד ןרילרַאפ לָאז ןוא טקעלעשניא ןוא

 ןײװ רַאפ ילננושזה ןיא טפפמעקעג טָאה רע תעב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,תוד

 .ןפקניטסניא עש'היח ןֹוא ל?גענ ענייז ןופ חוכ ןפימ --- םויק

 ופ םוכסי ַא רָאנ טשינ רָאפ ךיז שימ מלעטש טסנוק ןייז ןוא .? ַא ע ד

 רעכיא רעמטסיימ ןרַאפ םיא ןכַאמ עכלעוו ,גנעג עמקישעג עסיוועג

 2 א םעד טָא | ו פ רעטסומ רעד ךעלמענ ןיא ר ָא * ט ק א

 רעד ךיוא -- ,רעטסײמ קידנעײז ,ןײלַא קיפיצכײלג ןיא רַאיטקַא

 ארַאמ ןײז ןיא רעכירעד) ןוא .טפַאשרעשסיײמ ןײז ןופ ןס ק ע י כב ָא

 ןענעז ,לכיימש ןייז זיא ,ץרַאה ןיז ןופ ןפפאשנניוא יד ןענעז ,ףוצרפ רעש

 !פ ס נג | ק ןײז | װ ם--- ןלײט עלַארגעטניא ןגיוא ענייז

 --.8 יוד
 46 -+ : ר ת

 ש י רעד ,עניכ רעד ףיוא טסנוק יד זַא ,ןפיירגַאכ ךָאד ןזומ רימ

 רעיושוצ םעד שנניװצַאב סָאװ ,דוסי רעקידנקריװ רעד ,לקַאטקעפס ןיפ
 ןבירשעגנַא טָאה סע עכלעװ -- ע ש ר ע וװ יד טשינ ןענעז סָאד --

 ןֿפעװ ןוא לקַאטקעּפס םענעכעגעג ןזיכ טבעלעג ןבָאה עכלעװ ,רכחמ רעד
 לקַאטקעּפס ןופ ןבעל סָאד .רָאי 800 רעדָא םישדח 8 -- םיא ךָאנ ןבעל

 ןזָאל ופעוװ סע עכלעוו ,ןעקנאדעג ןוא ןליפעג ןופ עינַאפמיס ענעי ןיא

 רעפערבעגיב יד ףיוא העש 4--9 יד פַא ט ב ע 2 טָאװ ,רעד -- ןרעה

 :עגנַא טָאה טסקעמ סרבחמ םעד סָאװ ,טלַאמשעג יד טרעּפרעקרַאפ ןֹוא

 טּפעשעגסיוא טרעוװ עכלעוו ,גתיפַאמַארד ןופ טלַאטשעג .ַאזַא .טקרעמ
 ;א ר ע שי ? ןיא -- שיט םייב קרעוו סָאד ןענעײל םייכ רעיושוצ ןרַאפ

 ריּפמקעש רעדָא ,װעינעגחופ רערָא ,ווָאכעשפ זַא ,ךיז טייטשראפ .ר ו ׁש

 משיג ןענעז סָאד רעכָא ,ןעגנוכיײרגרעד עסיורג -- ןעטעײל ןתעב ןענעי
 !רעמַאעט ןופ ןעגנוכיירגרעד ןייק
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 טכַאמעג "עוועמ יד, ןבָאה גנוכײרגעד ר עש יי ג ע צ ס ַא רַאֿפ
 ןיא רעפַאעפ ןופ טפאשרעשסיימ רעד ןיא ןוא .רעטַאעפ ןופ סדעטסיימ

 ןופ ןנעוו יד ףיוא םנח ,טייקכעלנעזרעּפ סהָאיטקַא םעדײץלַא ןופ טנורג רעד
 ןוא תואצמה ךס ַא ןבַאה שםסנוק רעשינעצס רעד ןופ  גנולקיוװטנַא רעד
 ערעהנא וצ -- רָאי ט קא ן ו פו -- עניב יד טריפעגקעווַא ןשינעכוז

 רעד .ןּפַאפע עקידנפיולײכהַאפ ץלַא ןענעז סָאד .ןרָאטקַאפ עקידנפײלגַאב

 ןייז ,ןסיוועג קידֿפּפַאצ ןייז ,שטנעמ רעקידעבעל רעד זיא עניב ןופ דוסי
 ןיא גנורעּפרעקרעביא ןײז ,ץרַאה קידנעמַאלפ ןײז = ,טלַאפשעג עצלָאטש

 ןופ ,ןסייצ עלַא ןיפ זתמא יד רעיושוצ ןרָאפ ןקידײרּפ עכפעוו ,ןפלַאטשעג

 ןיײז וצ ,יירפ ןייז וצ -- ןשטנעמ ןופ ןעגנובערפש עלַא ןופ ,ןטלעװ עלַא

 .פרוג ןײז ןוא ןבעל ןיז ןדימש וצ) ,דעלקילג

 סָאד ןלַאפענסיוא ריס ןיא סכַאנ רעכעלסענרַאפמוא רענעי ןיא

 ;םֹוא ןיא רַאיטקַא ןלאינעג ַא ןרעדנוװַאב וצ ןבעל ןיא לָאמ עקיצנייא

 -ענעט עטסעב יד ןעגנופק טכַאמעג ןוא ןפיהעגסיױרַא ןכָאה סָאװ ,ןדנעטש
 .רופַאנ רעכייר ןייז ןופ

 רעדנַאקקעלַא ןעוועג זדנוא טימס ןיא טעניבַאק ןיא זַא ,סיײװ דיא

 ,פערקדליש ןזיװַאב ךיז טָאה סע זַא ,סײוװ ךדיא ...ידרא שפיװעיַאלַאקיג

 וד טָא ןגעװ קידנסיוװ ,רעבָא .טקעג ןיקסלַאד טכַארכעג -- דיז טכוד

 ןוא לוק סיקסלאד ןיפ רענעפ עטפַאהרעביוצ יד רָאנ ךיא קנעדעג ,םיומרּפ

 ...רייר ענייז ןופ גנוקריו עטליקעגּפָא טשינ ךָאנ טפנייה ןיב יד

 ןעמ טלָאװ ,ץ 2 ַא ןבענהעביא ידכ ?פדערעג רע טָאה סָאװ ןגעוװ

 ,ןסורדסיוא ,ןעקנַאדעג ענעסירעגָּא ןופ --- ופנַאילַאפ ַא ןכײרשנָא טזומעג

 .סעקנעצפ ,ןפלַאמשעג ,ןעמזירַאפַא ,,ןסקַאדַארַאּפ

 טָאה רע ױזַא יװ ,טרעדלישעג שימָאה ןוא רַאברעהנווו ומָאה יקסלאד

 בָאה ןרָאיו עקידרעפעּפש .?ןענינַאסוס ןַאװיא ןכַאמ, '!יפנרעלעג ןעקדעפ ,

 ,טנעײלעג ןיפַאילאש שסיװָאנַאװיא רָאדָאיפ ןופ םעיפַארגָאיכ יד ןיא ךיא

 םע סטָאה טכַאנ ענעי רעכָא א ךס א ןיקכלאד יב טָאה רע זַא

 ,יורפוצ רעזדנוא ןענוװעג טשינ טלָאװ םע ןוא ,טכירעגמיא ןעגנולקענּפָא
 ;עזדנוא ןיא ןעננורדענגײרַא טשיג לאו שמיװָארָאצקיװ טנַאמאמ ןעוו

 ןפימ םיא וצ ןעננוהדענכהוד טשינ דיז ןשלָאװ רימ ןוא רעצרעה עד

 יװ ןעגנולקעג טָאה ,טרעהענפיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ץלַא .יורטוצ ןטסלוש
 .תולעפתח עקיפסול ןפודענסיורַא ןוא ןעננוקעקפפנַא 5 5 = ּײ
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 ןיפ !רענײא ּפָאק רעטמעקרַאפגטשינ ןד *,סעיבלאב ,וד ךַא --

 ;םיוא ךַאד ןקַאילָאּפ יד דיז ןלעװ םענייד "תמא םעד ןליפ ײז , ןימ אזַא

 2װוװ יד ןעגניזּפָא טסעוו וד רעדיײא ןרפּפ ךיד .ןלעוװ ןוא ףַאלש ןופו ןּפַאכ

 ךיז ,טכיזרָאפ טימ ,ליטשרעדניא ןָא ביוה .ענייר| ןטקַאמ  יײווצ .עקידרעמ

 -- טנרעלעג םיא כָאה ךיא יװ ןענניז ןביוהעגנָא רע טָאה .קידנקוקמורַא
 :יב פימ גנוי ַא ...דנַאלסור ץנַאג ןעמונעגנייא םָאה ןוא --- ָאמיססינַאיּפ
 | - ..ןרער וצ סָאװ ַאטשינ ,רענ

 :עג -- 11--1010 -- ןרָאי ענעי ןיוש זיא "רענייב םימ גנוי ,, רעד
 -- עװקסָאמ ןֹוא גרוברעטעּפ ןופ רָאנ םשינ טָאנּפָא ןַא .דעלכעטשכוכ ןעוי
 | : .םעצילַאטס עדמשרפ יה ַא ןופ ךיוא

 יװ ,השעמ רעד ןגעוו !דער רעהפיוא ןַא זעמ טגעלפ םייצ רענעי וצ

 ןגעוו טָאה יקסלאה ןוא ,עשזָאל סהעסייק ןרַאפ טינקעג טָאה ןיּפַאילַאש

 | - .םיטרּפ עטסוװַאב םיא ,עטנַאסערעטניא טלייצהעד םעד

 עצנַאג יד שהעדורעגפיוא ,פסוװַאב יװ ,טָאה גנוריפפיוא םניּפַאילַאש
 .ןרָאצסקלָאפ ןופ םערוטש ַא ןפורעגסיורַא ןוא טייקכעלטנפע עוויסערגָארּפ

 .ןדעד ֹוצ קירעביא זיא םעד ןגעוװ
 .שינעעשעג םעד וצ גנולעטש סיקסלאה ָאד טריסערעטניא זדנא

 יד ןעמוקעג קורדסיוא םוצ ןענעז ָאד זַא ,ןרעװ שגָאזעג זומ סע
 ,ןרָאי יד ןופ ןבילקעגנַא םיא ייב ךיז ןבַאה סָאװ ,ןקימייוװ יד ןופ ןרוּפש

 ,עלַא ...עניב רעשירָאפַארעּפמיא רעד ףיוא טכַארברַאפ טָאה רע עכלעוו

 "עממַאאב, -- םיא רַאפ ןעװעג !ענעז ,ןבילברַאֿפ טרָאד ןענעז סָאװ

 :רַאװרעדמוא םוש ןייק ןעזעג טשינ טָאה רע ןוא .םוירעטסינימפיוה ןופ

 ,?קינוַאגַאס , ַא ,*עטמַאַאב , יד ןופ רענייא סָאוװ ,לַאֿפ םעד ןיא סעפעט

 ןזװעגסױרַא טָאה "א װ ט ס עש ט י ? ע "רװ ָאװ עי טסילָאס

 .יינעגכ דבע, ןַא ןופ קורדסיוא זימ א

 !טכַאמעג טשיג םירש ןיא ןייק גנופַאלקשרַאפ ןָא טרעוו ןטרָאד --
 ,ןסירנַאב םייב ,,ןטײװצ ַא יבג? רענייא ןגרָאמ ,רעטסינימ ןרַאפ טנייה

 םייב ,טנַאה יד ןעגנַאלרעד םייב ,גֿלָאפרעד ןשטניוװ םייב ,ןענעגעזעג םייב
 רע) 'י ז, בוא ,טנַאה יד ןַאט שוק ַא טשינ רָאנ טםוװרּפ ...יז ןשוק

 ןיא ןירעשרעהפסבלעז רעקידלמעי רעד ןופ ןעמָאנ םער ןפורעגנָא טָאה

 :ןצסיוא ךײא טנַאה ריא שקיליװַאב טָאה (רעטַאעט יקסנירדנַאסקעלַא
 ?ביח םעד ןופ ןבלעװעג יד רעטנוא גנַאל םעד רךָאנ טעוװ ריא .ןקערטש
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 ;לּממַאק ַא טרָאד ןבָאה ןששנעמ יד .ןריפ טשינ קיטליווװ ןופ םויק ןייק

 נַאב ,רעגניפ ייווצ ןקירד ,ןעגנוסידנַאב ןופ -- קיפארג עטריצ

 .קידנשצילג ךיִז ,קידטציז ,קידנעײטש ,קידנעיג ,סאפ ןַא ןוא ?יפָארּפ

 ריא טָאה ןפרָאד .שטנעמ וצ שטנעמ ןֹופפ ןליפעג ןייק ָאטשינ ןעגעז ןטרָא

 ,םלימ םע רעול .סעיצַארַארג ,תוגרדמי ,סעיכרַארעי םימ --- ןָאש וצ
 .טּפשמרַאפ ןיא ,דארג ןֹופ קידנסיוו טשינ ,טסריוװ ,פופ ,טכַארפ

 :םקְלַאפ, ןעמָאנ םימ ןענעכײצַאב טנָאקעג טשינ ןיוקסלאד טָאה ןעמ

 ;עג תודע טָאה ,טדערעג טכַאנ ענעי טָאה רע םָאוו ,ץלַא רעבָא ,"שטנעמ

 רעד ֹוצ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןפירגַאב ענַײז עלַא טיס טרעהעג רע זַא ,טגַאז

 ,סעיצַאדיּפסַא עריא טימ ןעגנורדעגכרוד זיא = ,ץנעגילעטניא רעלַאקידַאר

 .ןגָאלּפ עריא ןופ טגָאלּפעג ךיז טליפ

 וקסנידדנַאסקעלא , ,"גרוברעטעפ 0 , ןיּפַאלַאש , עמשפ רעדי רָאנ

 ןלָאר עשסעכב ענײז :סעמעט ערעטגענ ףיוא רעבירַא ןעמ זיא "רעפַאעט

 :םיוא זיא ָאד ...ןלַארטסַאג רענדָארג יד ןוא אמויד יגינע -- דעלדנע ןוא

 .םע טפהה זעמ יװ רעדָא ,עכעלנײשרַאװמוא ןכַאו ןרעהוצסיוא ןלַאפעג

 טלאה רע עלַאר עכלעוו ,'ןענעקײל וצ רעװש ,ןבילג ֹוצ רעש,

 ןדער ןביוהעגגָא ;טנַאזעג טשינ יקססאד טָאה סָאד -- ?עטסעב ןײז רַאפ

 ;יװַצ ַא וצ רעבירַא דלַאב רע זיא ,עלָאה ןייא ןגעװ גנורעטסייגַאב טימ

 .רעמרעפ ןֹוא רעטירד ,רעט

 ,6פעלמַאה, -- ןיא עלָאר עטסעב ןײמ ,ךיא ןיימ טנייה ---

 יןישזַאגַאר , -- ךָאנרעד ןוא "װָאמַאנזעיג אקשירג -- רעטעּפש גָאט א

 .(=מָאידיא , --- סיקסװעיָאטסַאד)

 ךיא יו ,םלוֲע ןיא גנַאלקּפָא ןֹופ סָאמ יד :טכייה'ס  ,גלָאפדעד ---

 ןפ ס ש י ג ּפָא טננעה ,טלעמשענטסעפ לָאמ ךס א ןיוש סע בָאה

 םָאװ ,ץלַא -- טליּפשעג טגווָא םעד טרעוו עלָאר ע כ 7 ע װ -- םעד

 :טרנוצ רעדילַאס דָאנ ןגָארטענפױרא עניב רעד ףיוא ךיא בָאה ,ליּפש ךיא

 ס גנ 7 ק ס ע יוז ַא יו םעד ןופ טרעויג --- גנורידופש ןוא גנוט

 :םײװט ּפָא טגנעה סָאד וא קאט קע מס םע גע בכעגע ג ןיא

 ןובשח ןייק ּפָא טשינ וליפַא דיז טסיג ור ןוא ןפיוקינילק רעטרעדנוה ןופ סנט

 יד

 יס ,פלַאמפשעג רעד ןיפו יס קעוװַא ךיד ןּפעלש ןפייקינילק יד זַא ,םעד ןופ
 ?קעוַא ןוא ייקכעלקריוו רעד זופ ןסײריצּפָא ךיז טייקכעלגעמ רעד ןופ
 גָארטקעװַא טנייה טספרַאד וד רעכלעוו וצ ,טלעוװ רעד ןיא ךיז ןגָארט

 ןרעביא וליפא ןשרעה וצ ףיוא ופסרעה ףיוס לכ ףוס ןוא רעיושוצ םעד

 ןיא טּפומשעגנײרַא ךיד טָאה'מ .הכאלמ רעד ןופ גנעג ןוא ןעלטימ םוכס
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 ,תונאד עכעלניילק ןיא ןעקנוזרַאפ  ּפָאק ןרעביא טסיב ,כורג:שעדקע ןימו ַא

 יװ ?רעמוק סטעלמַאה -- רעהַא טמוק יװ .תונובשח עקידנשָארג ןיא
 ?װעיָאטסַאד וצ ,קיריל סװָאמַאנזעינ וצ ןענַאדנופ ןעמ טכייחגרעד יא

 ַאנד ןפיוא ןסקַאוװ סָאוװ ,רענרעד -- טרעװ ץלַא ןופ ?ןשינעפיט סיקס

 ?ּפֵא קידנכָאה ,רעפַאעמ יא טסמוק וד ןעוו ,טרעקעגמזא --- זוא .ןכַארג ןיפ

 יד, -- עלָאר עדעי זיא ןַאד ,טַארַאּפַא;המשנ ןייד טרעמשענמוא טיהעג
 : ."עימסעב

 םיול ןליּפש ךיז ןעגניװצ וצ טייקיעפ  ַא וטנָאמרַאפ רעבָא טָאה יקסלַאד

 ןעוטפשינעוו קידנפערפ ,זַא ,טֿפײצרעד מָאה רע .סלוּפמיא:ס סיוו ַא

 :ןגָאז רע פנעלפ ,רבח ַא ,ןפנאקַאכ ַא ,דביי ירד ַא

 ףיוא רעטאעפ ןיא 10:17 םעד םוק :סיוא רעה ?סע ומסיכ וד ,ָא ---

 .קירעהעג יו ןליּפש טנווָא םעד לעוו'כ ,'ףןעניגופעיב

 .יקירעהעג יו, --- טליּפשעג :טרָאװ ןפלאה ומנעלפ רע ןוא

 2ַארַאטקיװ שנָאמַאמ ,עיצאוטיס ַאזַא דיז טרעלקרעד עשז ױזַא יו ---

 טשינ רָאד ט'ריא .ןטגָאזעג:רעירפ ןשימ הריתס ןיא ךָאד ןיא סָאד ?שסיוו

 ןרַאפ ןסיװטמשנָא טשינ ךיז ןפ:17 םעד טעװ ריא זַא ,ןסיוװ רעירפ טגָאקעג

 לגנומיטש רעיא ןרעמשעצ עכלעוו ,ןדנעמשמוא עֶלַא יד ףיוא ?קאטקעפס

 טגער רעכלעוו ,רַאטקַאפ ןלעיצעּפס ַא טניפעג ןעמ זַא !| לי װ ---

 :יחתה יד .ןליּפשי --- ןוא ןעגנורעטש עלַא ןדניוורעכיא ןעמ ןָאק ,ףייוא ךיד

 רעקידנגערפיוא ַאזַא ןיא ,ןליּפש , וצ שֹנװַא םענעבעגעג םעד ןיא תוב

 רעבָא .ןליּפש ןיוש ךיא לעװ ,!ןליּפש ,, וצ טגָאזעגוצ קידנבָאה ,ןוא רָאמקַאפ

 ...םגנקירעביא .ןעגנולעג םיוק טלָאװ ןציטש ךיז ףיורער רדסכ

 .טכַארטרַאפ ךיז טָאה יקסלאד

 ?רַא יד ייס ,ןעגנוננידאבסנבעל יד ייס סיוא גונעג ןרעמַאמ זדנוא ---

 ןעמ רעבַא ,ללכב רעטאעש ןופ ענַאל עניימענלַא יד ייס ,ןעגנוננידַאבסומעב

 2?וצ ןײלַא ןענעז רימ זַא ,ןייז החומ ןוא ןייֵלַא דיז םימ רעלרע ןייז ףהַאד

 ..ןדַאב ןקישטילג רעײז ןוא םענעגױבעגנַָא ןַא ףיוא ךיז ןעלקייק ןוא ןזָאל

 רימ ןלעוו יצ ?!שלַאהּפָא זדנוא מעֹוװ סָאװ ?ןלעששּפָא ריז רימ ןלעװ ןעוו
 רימ ןלעוו יצ ?טנורּפַא ןופ ַאנה ןפיוא ןעניפעג טשינ ףוס לב ףוס ךיז

 2ַאר ֹוצ ךיז סעּפע רימ ןעוט יצ ןוא ?סע סיײװ רעװ ?ןעמוקמוא טשינ

 ?ןעוועט

 םוצ .קידנקוק ,ןטגיה ףיוא ּפָאק םער ןפרָאװרַאֿפ טָאה רע
 ןעמוקעגסיוא טפָא יא יצ -- טשינ סײװ ךיא .ףױהַא  טיפופ
 ןפמערוטשעצ ןײז ןופ ןשנעפיש יד יא ןקוקוצניידא ייזא זיר ןקיזַג א7 םעד
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 פכַאנ רעכעלסענרַאפמוא רענעי ןיא טקוקעגנײרַא טָאה רע יוװ ױזַא שפנ
 .ןַארַאטסער רענדָארג ןופ טעגיבַאק ןטרעדניזעגּפָא ןיא

 טשינ ,רעירפ טשינ -- ןעמוקענסיוא טשינ ןיא רימ זַא ,סייוו ךיא

 טײצ רענעי וצ -- רָאיטקַא זַא ןריװחעסכָא ֹוצ רָאי 80 עקידהעמײװ יד
 ;נפָא רעשירעדניק טעמכ ַאזַא טימ טָאה סָאװ --- טָאנּפָא םענײמעגלַא ןַא

 .ךעלנניי יײווצ רַאפ טקעלפוכנַא ךיז תימשּפ ןיוא טײקיצרַאה

 .פטכאלעצ ריז ,עזָאּפ ןייז קיד:פוייב ,רע טָאה ןגייװש ןגנַאק ַא דָאנ

 ךָאד טעװַארּפ רע .ןטנעמירעּפסקע םלוע ןרעביא טכַאמעג טַאהעג --
 ;ביילג ביילב ןוא שטעּפ טנידרַאפ טסָאה וד ןעוו סעיצַאװָא טפָא ריד

 .הניכש רער ךרוד שלַארטשַאב תמאב ןענעז סָאװ ,ןפנעמָאמ וצ קוטליג
 :רַאפ ?שסמיװַארַאטקיװ טנָאמַאמ ,תועט ַא לָאמַא טשינ ריא טָאה ---

 :ישרעד עזָאלפרעװ ןעניורק ֹוצ השונ טפָא ןיא םלוע רעד זַא ,ךיז טייטש

 טשינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןרָאטקַאפ עקיפייז ןסילשַאב ָאד .טסנוק זופ ןעגנונ

 ךרוד טזָאל םלוע רעד זַא ,קנַאדעג םעד טשינ ןָאלרעד ךיא רעבָא .ןריטָאק

 רעד ךרוד) עטלַארטשַאב תמאכ ,ןטרעוװ ּפָא טשינ טצַאש ןוא טקרעמַאבמוא

 סָאר .טנעה עקיליווזייב עקיטיז טרעטשעצ ןבָאה טקַאשנָאק םעד ןדייק .הניכש

 ןיא רַאמקַאפ רעקיליוזײב רעד סָא בוא ,רעבָא .רעטַאעט ןיא טפערט

 רעצנַאג ריא םימ ּפָא עקַאמ עקיצרַאהטנזיוש יד ךיז טפור ןַאר ,ָאטשינ

 : .גנוטסייל רעלופמחעוו סרָאמקַא ןפיוא טייקיציה

 טשינ ,ןםורענּפָא ךיז יקסלאה טָאה -- טכערעג םנעז ריא !ָאי ---

 2ַאב רעיא טעוו סָאוװ ,לַאפ ַא ןלייצרער ךייא ?עוװ ךיא .קידנטכַארפ גנַאק

 ד ףיוא ?טעטש ַא ןיא ןרָאפרַאפ לָאמַא ןיב ךיא .ןקימעטשַאב גניטּפיוה

 בילוצ טשינ סייוװ ךיא רעבָא ,גנורישיפא רעטכעלש בילוצ ןוא ענלָאה

 :רַאפ ןעוועג ביױהנָא ןרַאפ העש עכלַאה ַא עסַאק רעד ןיא זיא -- סָאװ

 לקַאטקעּפס םעד ןפורעגּפָא ,ןרָאװעג סעכ ןיא ןיב ךיא .ןפעלוכ 8 טפיוק

 ןיא טכארברַאפ כָאה'כ עכלעוו ,געפ עכעלפטע רָאנ ...ןרָאּפעגקעװַא -- ןֹוא
 ףיוא ןעמוקעגנַָא גָאטרַאֿפ ךיא ןיב ,ךרכ םענעי ןופ עזיר העש 49 ַא

 בָאה'כ :עיזַאטנַאפ ַאזַא ןלַאפעגניא זיא רימ ןוא עיצַאטס רעקיבלעז רעד

 זַא ,שיפַא ןא ןקורדּפָא ,ןײרַא טַאטש ןיא ןײגקעוװַא ןפערקדליש ןסייהעג

 טסיטרַא ןופ ?ײטנָא ןמימ ?"עקידלוש:קידלושמוא יד, ןבעגעג טרעוװ סע

 ןופ עלָאר רעד ןיא -- טשינ ןיוש קנעדעג'כ --- ןיקּפָארװע וי רעדָא זיכווװיק

 :םיוא ןעוועג ןפעליב עלַא ןענעז םורַא העשו עכעלטע ןיא ."װַאמַאנזעיג ,

 סעיצַאווַא יד .?ןעקשירג --- טליּפשעג טנוװָאניא בָאה ךיא ןיא טפיוקרַאפ

 עג רעזדלעה טנזיופ ַא דרוד טָאה םלוע רעד ןוא עשימרומ יש ןעוועג ןטנעז

! 
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 ןַײז ,ךיז רעסיוא ןעװעג רעבַא זיא שערקדליש "!|י כו װי סם, ;ןגירש
 וצ קידנפילסקױרַא ,ןוא ןמלַאהסיױוא ןפנָאקעג טשינ סע טָאה ץרַאה ?בָאנ

 21לי2 ,ןדָאצמירג ןיא עמשמַאלנעגסיוא ,ןגיוא מימ רע טָאה ,עּפמַאר רעד

 :ןגירשעג ,ןטסיופ יד קיד

 ֹױזַא ךיא טשװ ןיכוויס !םישּפּפ ,יי!יכווװיס ,, ריא שיירש סָאוװ ---
 :קיוװ שנַאמטַאמ !יקסלאד -- ךַאד זיא סָאד !ןטַאידיא !ןװַאמַאנזעיג ןליּפש

 :לאדג ןנירשעג ןעמ טָאה יצ !"יוקסלאד , ;פיירש !יקסלאד ששיװַארָאט

 טשינ םקנּפממַאמש ןיא ןיא סָאר --- "ןיכוויס ,, ייב ןבילבעג --- וצ "יקס
 רעד רעכַא .טלײיצהעד טשינ ןדעוא סע טָאה ןײלַא יקסלאד ןֹוא ןבירשרַאפ

 טשינ לַאֿפ םעד ןיא טָאהו עסַאמ יד סָאװ ,רעד זיא שינעעשעג םעד ןופ ןיז

 2188 ןרעפנוא םרעיײנ םולפניא ןכעלרעסיוא ןַא ןופ ןָאנּפיה ןרעטנוא

 קידנדינַאער ,תולעּפתה ריא טקירדעגפיוא --- רעליּפשיוש !סיורג ןופ קידד

 טלַאזעג אר םָאה ךעלמשנ סָאד .ןפנעמסירַָאלּפַא עשימהופש עריא טימ

 .ןרעוװ !זיוזַאב
 :ַאלּפַא ןוא טסימ טימ ןעמולב רדסכ טשימ םלוע רער סָאװ ןוא ---

 ןיא -- טױקכעלסעה רעד ןֹוא שסנוק רעד טנעה עקיבלעז יד טימ טריד

 ףרַאד ןעמ עכלעוו רַאפ ןֹוא וצרעד ןריפ סָאוװ ,ןכַאז ּפָא ןײלַא רימ ןעוט

 :ןעגנולעמשרָאפ רענדָארג עהעזדנוא ןעמענ רימָאל .ןגָאלש טפָא ןדנוא

 ."ם'השנמ ,, ערעזדנוא ,"סָאגַאי ,, ערעזדנוא,

 ןכלעוו ןופ ,שטיוװַארַאטקיװ טנַאמאמ ,?ָאיצנַאבַארב,/ רעוא ןיא ---
 ?ןזַארפ 6 טזָאלעגרעביא טָאה ריא

 ,טגַאעג רימ טָאה ןעמ ?טרירװַאטסער טשינ ריא טָאה סָאװרַאֿפ ---

 ףיוא ?סרַאװעג בָאה ריא .םישעמ טעברַאעג ,ןפרַאװעג ךיז טָאה דיא זַא
 .םלעמשעגנגעק טשינ טולַאסבַא ךיז טָאה ריא ןוא ,ךייא ןופ םערימש ַא

 | .ןגױוא יד טשטַָאלגעגסױא בָאה ךיא

 תוכמו ןגָאלש ומעװ ריא זַא ,טנרַאװשג ךָאד טָאה טערקדליש רעיא ---
 2 טימ החיתס ןיא ַאמָאק ןייא שטַָאכ ןרעדנע וצ וויהּפ ןפשרע ןרַאפ חצר

 | | .רערעפיילב רע
 :צ רשפא םעװ ריא ?ןפערקדליש טימ ןָאש וצ סע טָאה סָאוו ---

 ןַא ײז טימ וטלַאה ריז ןוא טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ םעקדישז עלַא ןפורפיונ

 .ךיז ריא טפרַאד ןעמעש !ןריּפסקעש ןליּפש וצ ױזַא יװ הצע
 טשימעגנײרַא ךיז טָאה !רעדיוװ ןיוש !שטיװָארָאשקיװ טנַאמַאמ ---

 ?יירעדיװ,, --- סָאװ ---
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 ןופ ןפיולפנַא ךָאד עוו רע ."םעקדישז, חוכמ :ךיא ןיימ ,סָאד ---

 .שיס

 :כיוו טשינ ,לחומ טייז ,ךיז טייטשרַאפ ,ָאי ?ריא טניימ סָאד !ַא ---

 =קרעּפָא רענעילַאטיא ,, ןָאטעג גָאז ַא סעּפע ,בגא ,ןאד ריא טָאה סָאװ .קומ

 .מרערעג טשינ רעטרעוװ ערַאלק ןוא

 רעד יו םעד ןנעוװ ןליטרוא וצ רעטנוא טשינ ךימ םענ ךיא ---

 סייוװ ךיא .סיורג רעצנַאג ןייז ןיא טיוכעגסיוא ךייא יב ןיא לקַאפקעּפס

 ?דיּפטקעש --- יו ןוא םזיטנַאמַאר רעשיֵַארעה -- ןטרַאד יא יו ,טשיינ

 טולב ןטּפַאצענּפָא םעד| רעסיוא !?ָאיצנאבארב,, ןֹופ גנוטכיולַאב יד רעבַא

 ;קעש טימ חריתס עוטולַאסבַא ןיא םיוא ץלַא רימ סע ופעז ,טסקעט ןײז ןופ

 ?קעװַא טעװו רעטלַא רעד .ןפַארפעצ ןזיא רעטלא רעד .ןיז ןוא תמא םרופס

 טפשלש רוה רעד וצ שיפי ןופ + .;אלשצרַאה א ןיפ ןכראמש ןוא םייהוַא ןייג

 ןעמוקעג רעהַא זיא סָאװ ,רעד טשיג טולָאסבא ןיא ןוא סיפ 'יד םיוק רע

 יה .טכער ןוא טכַאמ ןייז ןופ ןײזמסוװַאב ומ ןיא קירוצ חעש ַא טימ

 רע יג ,טפאשקנעב ןוא ןיּפ ןייז ןשרעהַאכ קידנענַאק טשינ ,רימ רעד

 טםימ ,ץרַאה ןסירעצ ַא טימ ,קילב ןטצעק ןײז ןענַאמעדזעד ףיוא ףרַאװ ַא
 ןײיא ןוא ,עזארפ עמצעל ןייז סיודַא טדער רע ןוא ...ןגיוא יד ןוא ןדערפ

 ןזיװַאב רימ טָאה ריא ןוא ..ריפ רעד דרוד קעװַא -- רעטיײוו טירש

 .ערעּפָא רעשיַארעה ןופ םעפע

 ,עואפ א ךַאנ טגאזעג לימש יקסלאד טַאװ --- ...{פכַארּפ ַא --

 (מלמער ריא טָאה עשז טָאװ -- ?לכיימש ןטסַאהרעכיוצ ןייז טימ קידנפביול

 ?טנַאזעג טשינ

 .ךיז ןסָאלשַאב טשינ .טַאהעג ארומ ---

 קירעכיא טשינ -- ןטפַאכעגרעשניא רע טָאװ --- ?ךיז ןקַארשרעד ---

 םשיג ןַא .עקינַײז םָאד ףיוא ןײטשַאב ןענַאק ףרַאד ןעמ .טרעוװטנכיוק

 !דניירפ ,ןייג !ריולראפ ריא טעוו

 2ַאמ ,משינ תוכייש ןייק ןריּפסקעש ןריטנעמַָאק םימ טָאה סָאד --

 ,"תונדחפ} !סע טײג רעטרעװ ןיא טשינ ןוא -- !ששיװַָארָאטקיװ טנַאמ

 ,סײװ ךיא ןוא טשינ ךיא כָאה םנגיוכנקע ןייק זַא ,סייֹוו ךיא ..."הּפרח א,

 טלָאזעג ןוא טנַאקעג ךיא בָאה סָאװ .ןסקַאװסיױא טשינ רימ ייב ןלעוו ײז ךַע

 תופתושב םָאה ומערטדליש ןעוװ ,ימעלמַאה; ןופ עכַארּפ רעד ףיוא ןַאש

 ,פעלמַאה טייטש ווו עגַארפ ןיימ רַאפ טכַאלעגסיוא ךימ ןיקסלָאװזיא טימ

 ןוא ךיז ןופ שכַארבעגסױרַא ןסוירואלק ןבָאה עכלעוו ,רעפרעוװ יד קידנדער

 ?!ןקַארשרער

 ןיפ
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 ריא זַא ,טגָאזעג םערקדליש טָאה רימ ?ןעשעג טרָאד זיא סָאװ --
 ?טרעגרעעג רעײז דיז וטָאה

 םָאװ ,םעד ףיוא טםיובעג ָאד ךָאד ןזיא ענעצס עצנַאג יד רעבָא --
 סנברק ןײז ןֹופ םיױרַא זיא ךערכרַאפ ןייז זַא ,ןענַאפשרַאפ טָאה גיניק רעד

 ןיוש ןיא סָאד .המיא ןיא גנַאהרהָאפ ןרעטניה ןופ סױרַא םיײג רע .רבק

 ענעצס רעד ןֹופ קימַאניד עצנַאג יר ןוא !"עקטסאּפ, רעד ןופ בייהנָא רעד

 טַאה שעלמַאה ןכלעו זופ ,טקנוּפ םוצ ןקוק סָאװ ,ןגילא ענייז ןיא טקעמש
 ;םוא , ןײז וצ סיוא ןעעז ןסוידולַאק עכלעוו ,רעטרעוװ ענייז ןרעה טזָאלעג

 ."תונוענש טשינ רעבָא ,טרעּפמולעג

 ןקור !פימ ריש רעד וצ ּפָא גוניק רעד טערט טקנוּפ םעד ןימ
 ןײז ןָא טציא ןופ טָארד עבלעוו ,רַאפעג רעסיורג רעד ןופ יה ,םיורָאפ
 יא וװ טסווװעג טשינ בָאה ךיא ןוא .ןבעל םצע ןיז ןוא דנַאטשליײװ
 .ןריזיװַארּפסיא -- טזומעג גנולעטשרָאפ רעד ףיוא ןוא טקנוּפ רעד

 ןײק ייב ךָאנ כָאה ךיא יװ ,ױזַא טליּפשעג ריא טָאה ענעצס יד ---

 .משאררעכביא טושּפ ןעוועג ןיב ךיא ...ןעזעג טשינ סוידואלק ןייא

 :ריס ףיוא קידנקוק ,ןגירשעצ ךיז יקסלאר טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ןיוא וםכיל ַא יװ ןסָאלפעצ ױזַא ךיז ריא טָאה עשז סָאוװ ונ ---

 ַא טימ עצינדָאּפס א ןָא םיא טופ !טלַאמשעג;רעבײװ עתמוא ןַא ?ןוויוא

 !ימעכ

 ,ןסיהדרַאפ -- םישדה 4 יד רַאפ טלמַאזעגנָא דיז ופָאה סָאװ ,ץלַא

 רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ לָאמַאטימ טָאה --- ןקימיװ עּפמעט ,ןעגנוקידילַאב

 ןפיוא ןוא ןַאװיד ןשיקרעש ןופ ?לטנעוו םוצ ןלַאפעגוצ ןיב ךיא .זדלַאה םעד

 ...מנייוועצ ךיז

 :רַאפ ךיז טָאה טכַאנ יד ױזַא יװ טשינ סיײוו ןוא פשינ קנעדעג ךדיא

 .טקידנע

 קנופ ןיא ףיוא טשינ ,םונימ ןייא ףיוא טשינ זַא ,סייוז ךיא

 ךשמ ןיא ןרָאװעג מרעדיילשעג זיא ?פיש ןיימ ןכלעוו רעביא ,,ליוקדהע

 2ַאפ רעד פימ טדיישעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,רָאי 80 עקידרעמייוו יד ןֹופ

 .טכַארכעג ןגהָאמ ףיוא ריס טָאה ַארוש עכלעוו ,עיפַארגַאט

 :אמט !טלַאהַאב ,עניימ וד טײקמרעּפמולעגמוא עקיצרַאהביל ,ַאע ---

 יי !ןורכזל ריד טקיש טנַאמ

 ןײימ ןופ לָאמנײק ןוא .טסורב ןיימ ףיוא ןטלַאהַאב יז בָאה דיא

 מימ טבעל טלַאמשעג םיקסלאד טנָאמַאמ .ןעמונעגּפָארַא טשינ טס

 א 4

 ט }

 ןופ 1 ןצ

 וז 1 ז1



 ;טײװרעדסױא ןייז ןיא ןביולנ ןיימ ןייא ךיא םעטָא דימת ןוא דימת רימ
 זַא ,ןגָאז וצו ןוא ןטכַארפ וצ טרעהעגפיוא םשינ ךיא בָאה לָאמנײק ...טייק
 םנה ,םנגיובגלע ןייק טנַאמרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,ןואנ ַא ןעװעג זיא רע

 זיא רענעי זא ,רָאיפקַא ןגני םעד ןפרָאװעגרַאֿפ טכַאנ ענעי טָאה רע
 ."רעקידוועקערש , א

 ײב ןיא עכפ יד יװ --- ןעמיווש סָאװ ,עקינעי יד ןציזַאב סגגיובנלע
 הא עי .םנורג םוצ ןעײג תורצוא ...ןביוא ןופ --- טסימ
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 -- טסנוק רעזדנ
 וקסלַאד טנַאמַאמ רבח:טומ ןופ ןי = =

 י



 דיירפ עטרעטשדַאפ .טנז

 ,םישדח 4 יד ןופ ךשמ ןיא טשרעהַאב ךימ טָאה סָאװ ,שואי רעד
 א .ןרעװ ֹוצ ןצלָאמשעצ ןבױהעגנָא ומכ ןיקסלאד טימ ןכָאװ רָאּפ יד רַאפ טָאה

 :געמ רעד ןיא ןביולג ןביױהעגנָא רשפא ,ךיז וצ ןעמוקעג רשפא טלַאװ ךיא

 ופלײװהעדסיױא ןפיוא ךיז רַאפ גנולקיווטנַא רעלַאפרַאנ א .ןיפ טייקכעל

 עגרָארג ןופ ורָאיטקַא 2 ךָאנ ןוא ןידרא ,ךימ טָאה יקסלאד דעבַא ,געוװ

 םיא ךיא בָאה ָאד .שזדָאל ןיא ןלָארטסַאג עכעלפע שנייז וצ טרישזַאגנַא

 ;ליוװ ,רעלַאפורב ,טײקנסַאלעגפױוא ןופ גנוטכיולאב ןימ אזא ןיא ןעזרעד

 ףיוא ןקיק וצ רעמיכ ןוא רעטצניפ ןרָאװעג טושּפ זיא רימ זַא ,חואת רעד

 :רָאפ רעד וצ ןעמוק טנעלפ רע .עניכ רעד ףיוא םיא ןבענ ןייטש וצ ,םיא

 ןפעשויעצ :רוכיש ז פ ג א ר 2 ןיפ יװ רעגרע סעפע .ריכיש תנולעטש

 ?קַאמקעפס ןנשװ טרָאװ א ןדערסיוא טזָאלרעד טשינ  (נעװעדליוװעצ

 ןטשרע ןיפ ןדלָאמעג ןוא (?ָאדַאררָאק, ןוא) "ןיק , רע וכַאה וטקיּפשעג

 עמקילײמַאבמימ יד ןופ ןרעי .?לכב ןייז טשינ ןלעוו ןבָארּפ ןייק זַא ,טירש

 ךיז לָאז פרָא ןופ זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ןייטש וצ וװ !זיװעגנָא דע טָאה

 טוורּפעג ןוא י-לעפפעק ףַארג , טליּפשעג בָאה ךיא ...ןריר טשינ רעגייק

 רעסע ןַא טימ ןמָאשרַאמ ךימ רע טָאה ,ןעצסנַאזימ ַא ןגעװ ןנַאז סעּפע

 | ...ןעגנוָארד ןוא ןעיירעלדיז

 טליּפשעג ןוא טרָא ןופ טנעװַאב ַאי ךיז כָאה ךיא) ?קַאמקעּפס ןתעב

 יקסלאד ןוא ,טלַאטשעג רעד ןופ רעטקַארַאכ ןיא סָאמ רעסיװעג א ןיכ

 -- (ןּפיל יר ףיוא לכיימש ןרַאברעדנוװ ןײז טימ ןעמונעגפיוא םע טָאה

 ,ןדלָאמעג ןוא עבָארעדרַאג ןיא רימ וצי ןפָאלעגנײרַא רע ןיא ,פקַארטנַא ןיא

 רק ןפיוא ןרָאפ רימ טימ ?יוװ ןוא רימ ףיוא רע מרַאװ ירפ ןנרָאמ זַא

 2עג שןדָאל ןיא זיא רעכלעוו ,שזדירדלָא ַארייא רעקיגַארפ רענַאיטירנענ ןיפ

 .ףָאהדירפ ןשילעגנַאװעי ןפיוא טניפ ןוא ערעלָאכ רעד ןופ ןברָאטש
 וצ ןעוועג םיירג ןיב ,גנודאלנייא סיקסלאד ןעמונעגנָא ןרעג בָאה דיא

 2ניא רעבָא ,געפ עטצעל יד רַאפ םיעותעת םישעמ ענײז עלַא ןסעגרַאפ
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 ?ליגדנע ץעגרע ןזיא רע .ןענופעג טשינ לעטַאה ןיא םיא ךיא כָאה ירפרעד

 ;דליוװ עטמיוצעגמוא עניײז ןופ ןרעלעק רעדָא ןטרָאק ןיא ןעקנוזעגנייא קי

 :ךלָא ֹוצ .טכירעגמוא ןסירעגרעביא ךיוא דךיז ןבָאה ןלָארפסַאג יד .ןמייק

 :עצ ,ןפזָאלרָאװראפ א םיא ןענופעג .ןײלַא קעװַא ךיא ןיב רכק ם'שזדיר

 .םענעסעגרַאפ ןעמעלַא ןופ ,ןפרעמש

 עגיימ ןיא ןעקנוזרַאפ רעפיט רךָאנ ,שזדָאל ןופ ןרָאּפעגקעװַא ןיכ דיא

 .ןעגנומיטש רענווַאק ןוא דענדַארג

 ןעמעטָאוצנײא ןזיוװַאב טשינ ךיא בַאה ענליוװ ןייק ךיז ןרעקמוא ןכָאנ

 ךיז בָאה ךיא יוװ ,ןבעל:החפשימ ןופ ןדיירפ יד ןסינעג ,טפול עשימייה 'ד

 .טנעמעשזַאגנַא ןטייווצ ןיימ ןעניפעג וצ ידכ ,עװקסַאמ ןייק טזָאלעג

 ןוקת ןייק ךיז רַאפ לעװ ךיא זַא ,טליפרעד טשרע ךיא כָאהו ַאד ןוא

 ..ןעגיפעג טשיג הביבס רעד ןיא

 ;ענרעדנאגופ ןופ ,ײרעדלַאב:רעדלַאה ןופ ןקירדסיוא ןוא ןליפעג יד

 ןוארפ ןוא םעזָאּפ יד ;טײקטסוּפ רעשהמהב רעזַאלטסײג ,רענעזַאלכ

 טנָאקעג טשינ ןפיוא ןיאב בָאה ךיא עכלעוו רעטניה ,ןפסעג ןוא ןקילב

 שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיווצ ןעגנויצַאב ןופ ןמיס ןטסלַאמיגימ ןייק ןפיפרעד

 רעד ןופ טשיוושנּפָא יוװ יוזא שממ ,,וגָאלשרער װ ךימ טָאה ץלַא סאד ---

 :;עצ ,רעטריװרַאפ א יוװ ױזַא  ןעגנַאנעגמורַא ןוב ךיא ...טלעוו רעקיטכיל

 עגעריולרַאֿפ ,רעמשימפ

 ײב עזרעב:סמעברַא יד ןפורעג טלמעד ןעמ טָאה יו וואו ?ַארויב, ןיא =|
 ,ןעמענגײרַא טנַאקעג טָאה סָאװ ,לַאז ןיא -- (טפַאשלעזעג;רעפאעט רעד

 ןטיורג, ןופ ןכַָאװ יד ןיא זיא ,אמתסמ ,900 ןַאמ א טנעוו ענייז ןיא

 ביוא ,1.000 ןַאמ ַא לַאמינימ טלמַאזרַאפ ןעוועג (טסָאּפ יקילעיוו) "תונעת

 דיהי רעדעי טשינ ,ןנעואב ךיז טנעלפו עסַאמ:ןשמנעמ יד .רעמ ךַאנ טשינ

 טנעלפ ןעמ ...םזינַאגרָא רעקיּפעקשרעדנוה ןייא יו ָאנ ,םיפ 9  ענייז ףיוא

 קידנשיװ ,ןֹוא ןסירגַאב ןפיײװרעד ןופ ,ןשנַאקַאב א ןעזרעד ּפעקו יד רעכיא
 טרעדנוה ךרוד ןּפומש םיא ֹוצ ןבײהנַא דיז .ןרעטש ןופ סייווש ןעמַארפש

 .סנגיובנלע ,סיפ .ןרעמליש

 :רַא ןשיװצ ןעגנוקדנַאהרעטנוא טריפעג ,ךיז טײטשרַאפ ,דיז ןבָאה סע

 :לעװ ,עמקילגַאב עכעלטע ךיז ןגעלפ רדסכ .רעכוזסשעכרהַא ןוא רעכעגכמעכ

 טָאק רעד ןופ ןגירקסיירַא ,טנעמעשזַאגנַא ןַא וצ ןגָאלשרעד ריז ןכַאה עכ

 ןגעלפ סע וװ ,עירָאלעצנַאק רעד ןֹופ ?כלַאז ןרענעלק םוצ עסַאמ רעטקַא
 .ןטקַארטנַאק ענעבירשעג יד טעמתחעג ןוא ןכַאמּפָא יד ןסָאלשעגנּפָא ןרעװ

 ןפיוא ןוא .?"עכעלקילג,, יד ףיוא ןקילב עטמירקרַאפ טימ ןקוק געלפ ךיא
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 ענליוװ ןייק ןגָארטּפָא ךימ ןָאק ךיא זַא ,ןסָאלשַאב גָאט ןטרעפ --- ןּפירד

 בָאה טכערניוװ ןייק) טכענ ךיז ןגָאקּפ טשינ ןוא געט ןרילרַאֿפ טשינ ןוא

 עװקסָאמ ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,ןעלהנח יב טניווװעג ןוא םאהעג טשינג ךיא

 :1יא טשינ א ןטלַאה ךימ רעכָא ,"רָאזיװַארּפ, ףיוא ןעמַאזקע םוצ טיירגעג

 ןרילרַאפ וצ טָארדעג טָאה סָאװ ,הנכס א ןעוועג ךיוא זיא םענעדלַאמעג

 ןפכיוסיוא .ענימ עלַא ןבעגוצפיוא ןסָאלשַאב- ןיוש בָאה ךיא .(הריד יד

 רעכָא ,ןרָאפ וצ קעװַא ןבילקעג ךיז ןוא טנעמעשזַאגנַא ןפייווצ א ףיוא
 ;קעקמּפיוה יד ,ןרָאיטקַא ענעסיוטשראפ ןוא עגנוי ןופ דאלמ רעטיג רעד

 :עלַא טָאה עכלעוו ,א ג וװ ָא ? וװ ַא ּפ- ַא ג 7 ָא -- ?ָארויב ,, ןופ ןירַאטער
 :װלפ ריא ןופ עמפעשעג ,תועידי עיונעג טאהעג ןעמעלַא ןגעװ ,טנעקעג ןעמ

 טיט ןענגיד ןוצ טייקסיירג ןוא עבילנשטנעמ רעפיפ ,עיצאווחעסכבָא רעקיק
 2מש ןוא הצע ריא ןיא טקיפיונעג דיז טָאה סָאװ ,ןדעי ןצרַאה ןצנַאג ריא

 :עזעג וצ ךיז ריא טימ ןעגנַאנעגוצ ןיב דיא זַא ,ַאנװָאלװַאּפ ַאגלַא --- עצ

 עגעי ןיא עכלעוו ,טייקכעלשטנעמ רעמערַאװ ריא רַאפ ןעקנַאד ןוא ןענעג

 ;ליפעג שימהב ןקימורַא ןיא ןיש עקיצניא יד רימ רַאפ ןעוועג רָאװ

 :למיה ןקידהעטניוװ א ףיוא ץילבו א טימ יו טשאררעביא דימ טָאה --- רעד

 .בעוועג

 זיא געפ 2 ַא ןיֹוש ךייא בָאה ךיא ?ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ריא טנעז וװ

 זיוש ,ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא טנעז ריא ,טניימעג ,ןעזעג טשינ ןגיוא יד

 .?משינ ךיז ריא טזײװַאב סָאװרַאפ .ווירב ַא ךייא וצ ןבירשעגנַא

 םער ןעײרד ןײרַא טלעוװ רעד ןיא םתס ךייא ךיא לָאז סָאװ וצ ---
 .שינ עניימ טימ .רימ ןָא ןָאש וצ גונעג טָאה ריא ?ַאנװָאלװאּפ אגכַא ,ּפָאק
 ךיז ןטייקירעװש עשיפיצעּפס ןוא טנעמעשזַאגנַא ןַא ףיוא ןסנַאש עקיפ

 וצ טכער רעקינײװ ךָאנ ןוא קשח ןײק טשינ ךיא בָאה) ןענעדרָאוצנײא
 | ...ומייצ רעיא ןביור

 קידנכַאל יז ךיא רעה -- (* ןפַארפעג למיה יא רעגניפ ןפימו ---|

 ריפ שימ ןיֹוש ןרעװ טרישזַאגנא טנַאקעג טכייל טָאה ריא --- ;ןפורפיוא

 יד םסייר ןעמ זַא ,ךָאד טסייוו ריא ...ייברעד טנעז ריא ןעוו קירוצ געט

 סַאב פָאה רעניא רעבָא ,ןפיייווצ םייב רענייא רעגניפ יד ןופ ןגאלשרַאפ

 2ביק ?ןרָאפעג ריא טלָאװ םושַאב ןייק ...ןכוזוצפיוא ךייא סיוכרוד ןפָאלש

 !ןײלַא םיא ריא טָאה טָא ,טַאנ ...לַאנַאסרעּפ ןייז ןיא ןבָאה ךייא ליוװ רעמ

 .החנה עטקושעגמוא ןַא טנבױצַאב סָאװ ,לטרעװ שיסור ַא (*

0 



 .ןיקסװערָאמ ןטרַאגעג גנַאפ רעיא ריא טָאה טָא !שטיװָארָאטקיױז ווָאקַאי

 ןײמ ."טנעה יר ןיא ןפרָאק יד, ,סע טפור ןעמ יװ ,ןיֹוש ןענעז טציא

 !טקידנערַאפ זיא עיסימ
 קידתונשקע ױזַא טָאה רעטכיל רָאינעּפערטנַא רעד סַא װ ד א ם

 2װ ַא פ א ג ? ָא .רָאלק טשינ ןבילברַאפ רימ זיא --- ךימ דָארג טכוזעג

 גרוברעטעּפ ןופ גנוזײװנָא ןַא רערָא טאהעג ,ןייז זָאק ,טָאה .ַא נ וו ַא 2

 עכעלמע רעדָא ,(?תורוש רָאּפ ַא ןפרָאװעגנײרַא וָאטַאמלאד טָאה רשפאו

 טשינ לָאז סע יוװ .ןזירק רענדָארג יד ןופ סעיצַאדנעמַאקעד עמעראוו
 - ...םֹוטַאב ןייק טקַארטנַאק ַא מעמתחעג בָאה ךיא -- ןייַי

 ן'א ןרעוו ןגָארפעגקעװַא ;םורא זפנשָאנ ןופ רעפייוו סָאװ דיז ןסיירפא

 --ופ ײ ק ד מ ער פ ןיא ּפַאק ןרעכיא ןעקנושּפָא ךיז ,"ךשוח ירה , ידלא

 ןוא תונוכ עקירפלמעד עניימ טימ גנַאלקנײא ןלופ ןיא ןעוועג זיא קָאד

 .ןעגנומערטש

 סָאד) רַאמּפָא םעד ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא דעדויא --- ןרעטכיל

 ךיא בָאה -- ,(שיש סַאגװָאלװַאּפ עגלָא ייב ןרעװ טריפעגכרוד טגעלפ

 םימ טסיסעגגָא ךימ טָאה רע ...טשינ ךיא בַאה טכערניוװ ןייק זַא ,ןדלָאמענ

 :ןָאפעג גערפ א ןוא ןגיוא יר ןיא קזוח םענעטלַאהעגנײא ןַא

 ריא ?טשינ רײא םגערפ רענײק זַא ,סע ריא טעדלעמ סָאוװ צי ---

 !טנעמעשזַאגנַא םעד ןרילרַאפ ךַאד טנַאק

 וזַאקַאי ,סעירעטלַאהכוב עטלּפַאד ןריפ וצ טניוװעג טשינ ןיב ךיא --

 םעד ןרילרַאפ וצ הביס א ןײז ןָאק סָאד ? ײ וו ןוא !שפיװַארַאטקיוװ

 .ןדלעמ וצ ךיא רעיופ סע קיטיונ רַאפ ךיא טלַאה ,טנעמעשזַאגנַא

 ..ןגיוא עפבילרַאפ טעמכ ,עמערַאװ טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע

 םביירש ."לַאניגירַא , ןַא טפנעז ריא זַא ,טגרַאװעג ךימ טָאה ןעמ ---

 ;רָא ןיא ןייז טעװ ץלא !טשינ תוישעמ ןייס םעגייק ןטלײצרעד ןוא רעטניא

 !העש רעטונג ַא ןיא ןייז לָאז ןוא .גנונעד

 עזײדר העש יײװצ טשינ ןליּפש רעטניוו םעד לעװ ךיא זַא ,העידי יד
 ןופ עזײר ןכ ָא וװ ייוװצ טעמכ רָאנ ,ןַאזעס זקירָאפ ןיא יװ ,ענליוו ןופ

 .םשור ןקידנרעטישרעד ַא ןרעטלע יד ףיוא טכַאמענ טָאה -- םייה ןיימ
 רעקיזָאד רעד סָאװ ,} ג 2 ַא פ יד ןגעװ ןסיוורעד דלַאב ךיז ןלעװ רימ

 ןיימ ןַא זַא ,ףרַאש ןוא ץרוק ןגָאז ךימָאל ?יײוהעד ...טַאהעג טָאה טירש
 לו יד ןביוהעגנָא -- 1911 -- רעמוז םענעי ךיז טָאה ןסיוו ןוא ןקיװ

 2עג ןיא סעצַארּפ רעד ...ןבעל:החּפשמ ןיימ ןופ עיצַאמנעמרעפ עקידנעטש

 ענײק םישדח ענעי ןענעז ךעלרעפױא !ר ע כ ע ? ר ע 1י א ןַא ןעװ
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 בָאה ךיא .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טשינ ,ןעמָאטּפמיק וליּפַא ,!טקַאפ םוש

 ;רעמָאפ וצ טייקיירפ טנעצָארּפ טרעדנוה עצנַאג יד ןגָארטעג ןצרַאה ןיא

 "החפשמה תרהפ ,, יד טקעלפַאב טשינ טירש ןייא ןייק טימ ןוא רעפויכ

 ,טקַאפ ןעשעג ןענעז רימ םורַא רעבַא ,וז תעכפב תשדוקמ ןײמ יבגק

 ,ןזיוװַאב --- ןעגנַאגרעד רימ וצ ןעגעז ײז ןעוו --- רעטעּפש רימ ןבָאה סָאװ

 עד ךימ טָאה ה ח 9 ש ס יד טרעײנ ,החּפשמ יד ךיא טפשינ זַא

 ןעמיקַאב טָאה רע :ןכוסמ הלוח ַא ןרָאװעג ןזיא רעמָאפ רעד .טרעטיײול

 רַאי ןיא .טרעטַאמעג םיא סע טָאה רָאי 8 .ןענַאגרָאירוא ירד ןיא קַאר ַא

 ןביירש ןסָאלשַאב ןוא עיצַארעּפָא ערעווש א טכַאמעגכרוד רע וטַאוװ 1

 ,וצרעד טכַארבעג טָאה םוטַאב ןייק ןרָאפוצקעװַ םולשַאב ןיימ .האוצ א

 םָאד ...ןעוועג חלחנ ריבעמ האוצ רעד ןיא ,דיחי ןב םעדו ,דימ טָאה רע זַא

 בָאה ךיא זַא ,זײװַאב א יװ ז יו ? ב כאר בעג ופרָא םעד ףיוא טרעוו

 יװ ,סָאמ רעד ןיא טרעדנעעג ט ש י ג ההחּפשמ רעד וצ גנויצַאב ןייפ

 .רימ יבגק טרעדנעעג ךיז טָאה גנויצַאב יד

 ;ע;שץרַאה ןופ ןפנעמַאמ יד ןגעװ .יורפ יד -- טקנוּפ רעטיײוװצ רעד

 זופ ר רעצנעצ . ןוא םציא זיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא .וטהערעג שפָא ךיא בָאה ליפ
 עג םשינ ןוא -- ןגָארפעג טשינ ךיז ןיא ךיא בָאה ,קרעמפיוא רעזדנוא

 ;טמערפענּפָא ,פייקפליקענּפָא ןופ רוּפש ןטסעדנימ םעד ןזײוװסױרַא טנַאק

 ןדנוא ןשיוװצ ןבָאה דעלפניוװ עטלַאק זַא ,מלייצרעד ןיוש כָאה ךיא ..,פייק

 ןוא טלָאװעג טשינ סע כָאה ךיא רעכָא ,םישדח עטשרע יד ןופ ןזָאלבעג

 י טנַאקעג משיג

 ןעועג טשינ עטסנקרַאפ ןוא עטרעשַאב ןײמ זאא סם ָא װ ד ַא ם

 !עגַארפ רעדיטַא ףיוא הבושת ןייק טשינ בָאה ךיא ?ענרָארג ןיא רימ טימ

 !| ײי 2 ַא קעװַא ךיוא ךיא ןיב םימַאב ןייק

 ּפא:ץרעמ יב ןטלַאה רימ .רעבמעשּפעס ףוס ןעשעג ןיא סָאד רעכָא
 ףיֹוא ןרָאפ וצו םולשַאכ ןפימ עװקסָאמ ןופ ךיז ןרעקמוא ןכַאג דלַאב .ליר

 ןייק ,ןרעײב ןייק ןזָאלעגקעווַא ךיז רימ ןבָאה ,זַאקװַאק רעטניה רעטניוװ
 .ןדלַאה ןקנַארק ןיימ ןרירוק ?אהנכייר

 ;וצ שַאט:םעזוב ןיא ןנעלעג זיא ווירכ;דרַאמטסב?עז רענוװַאק ןיימ = |
 רעד רעכיא ךיא ןיב ןעגנַאגעגמורַא ...עיפַארגַאמַאפ סיקסלאד טימ ןעמַאז

 פגײלעגּפָא םיא ןיא ףָארטש ןייז סָאװ ,רעטּפשמרַאֿפ ןימ  ַא יו טלעוװ
 ...ןימרעט וסיוועג ַא ףיוא

 טָאה ,ןעגנומיטש עשיגַארט --- טושּפ ,עטפַאהרעדיוש עגעי עניימ ןיא
 ;עּפ ןיא ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו םימ ,ןרָאירעדניק יד ןופ עטנַאקַאב ַא רימ
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 ךיא זא ,ןטַארעג ,טײקננָאלשרעד ןיימ קידנליפרעד ,טעדנירפַאב גרוברהעמ
 רעד ןיא ןכַאװ רַאּפ ַא ףיוא ןרָאפנײרַא ?אהנכייר ךָאנ רעמוז םעד לָאז

 ,ץיייווש

 ןדניװשרַאפ טעװ םזימיסעּפ רעיא ןופ זַא ,ךייא ריטנַארַאג ךיא --|

 םינַּפ ןפיוא לכיימש רעקידנפכיוק רעד ןוא עזַארפ וד טָא -- רֹופׁש רעדעי
 בָאה ריא סָאװ ,ןעיורפ עטסנעש יד ןופ רענייא --- בא) ןירגיירפ ןיימ ןופ

 !טנייה ןיכ ריס רַאפ ןעייטש -- (וםנעקשג ןכעל זיא

 וצ ןיא ןיהַא .ןכָאװ 0 ךרע ןא ןסעזעג רימ ןענעז לַאהנכײר ןיא

 עמלייצעג ןדנוא טימ ןסעזעג ןזיא יז .רעפומ ןיימ טסַאג וצ ןעמוקעג ןדנוא
 םולש ,, םעד ןעזרעד קידנבָאה ,טרעדורעצ:פיט ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא געמ

 םרָאװ ןײא ןײק רעטומ יד טָאה עמעט רעד ףיוא .זדנוא ןשיװצ !"תיב
 ,רימ םימ ריז ןענעגעזעג ןתעב ,ןָארעּפײַאב ןפיוא רעבָא .טרערעג םטשינ

 ,זַא ,ןַאמעג טכַארש ַא בָאה ךיא ןוא ,טניײװעגרעדנַאנופ רעטיכ ךיז יז טָאה

 ןופ) ןבעֿפיהחמ שמ רַאי ףניפ רַאפ בָאה ךיא עכלעוו ,ןכַאז ןענעז ,תועמשמ
 :ַאנ,, רַאפ ןטלַאהעג (יירד םיוק ןעװעג רימ ןענעז ןע מס א ז ו צ עכלעוו

 ..."ךעלריטַאנ ץנַאג,, טשינ --- "עכעלריט

 .ץייוװש רער ןיא -- רימ ןעגליוװ ןייק ןרַאפענקעװַא ןיא רעטוס יד

 ןיפ לייט םענעטַא ןפיוא ןענַאטשעגּפָא ךיא ןיב לָאריפ ךרוד טכַאנ יד

 ,ןרָאּפש ןפרַאד רימ זַא ,קידנפלַאח ,סַאלק עט:8 ןרָאפעג ןענעז רימ) ןָאנ או

 רעד ןיא םויח דע בעל ךיא .(ץייווש רעדו ןופ ןסינעג וצ ןטסעבמַא יול י

 יג ; !סַאילימ למיחשםורד רעפנרעפשענקיוא .טכַאנ רענעי ןופ גנומיטש

 טוב 2 8 עדעי ןלעניופ ןוא ,לענימ ןדעי רַאפ ,יפ:ימָאמָאקל ןיפו זעק

 ןיפ ךיור רעד ,ךימ ןטישראפ ןעקנופ יד ...טננעג רעקיגרעב רעד ןיא

 מט ש י נ ן ַא ק ךיא רעבָא ,לעק יד ןוא ןגיוא יד רימ טסערפ וװיטַאמַאק
 ןעמָארטש יר ןטלַאהנײא טשינ ןָאק ריא ..לײװ ,ןָאגַאװ ןיא ןײגנײרַא

 סָאװ ,גֹוצ ןיא ָאד משינ ןיא שפנ רעצנַאג ןיימ .ןגיוא עניימ ו ןרערט
 2נכייר ןיא ןָארעּפ ןפיוא ייפש ךיא .ץייווש רעד ןֹופ ןדיירפ יד וצ ךימ טהיפ

 ןדעדמ ןעמַארטש סיג ךיא ןוא עגליוו ןייק !עמאמ ןיימ טײלגַאב ךיא ,לַאה
 | ...ריא פימ םענייאניא

 ,ןסָאנעג ?לסיב ַא ,לפעפש ןרעביא ןעגנַאגעג רימ ןענעז קוהבסניא ןיא
= 

 :רעדניא 8 םורא ןוא ,טניומשעג ?סיב א ,טכ כאלעג לסיב א ,ןעזעג ?סיב ַא

 טלעוו רעד ןיא טמשענ טָאה סָאװ ,דנַאפ םעד ןופ ץענערג יד רעבירַא ירפ

 ...טפַאשדניירפ:רעקלעפ ןופ ,ץנַארעלַאפ פ ,מייחוירפ ןופ םייה יד יֹוו

 !קיפנוז ןופ גָאט א סע ןיא ןעוועג



 ;עםנַאק יד רַאפ ןעמוק סע וו ,למיה ןרעשנוא ,סע טסייה רימ ןענעז

 !רעמפמעקיטייהיירפ עשיסור ןופ ןצנער

 טצילב רעזייה עקיזָאד יד טָא ןופ םענייא ןיא ץעגרע רשפא ,ָאד טָא

 קורדסיוא ןדעו זנעק םנוב סנינעל טרענוד ָאד ןוא ,קנַאדעג סוװָאנַאכעלּפ

 ןופ ןתמא ענייז שקידײרּפעג ןיקטָאּפָארק טָאה ָאד ןוא .סימָארּפמָאק ןופ

 .ַאד זוא ,גָאטליוװװ ןֹוא קיקג ןכעלשטנעמ

 :עג ןבָאה רימ ...עיצַאפס עטשרע יד ןסייהעג טָאה ױזַא --- "םקוב;

 ןבענעג ןרנוא טָאה רעכלעוו ,ןכָאװ 2 ףיוא טנעמַאנָאבַא ןַא טפיוק

 .ןרעסַאװ ןוא השבי ףיוא ןעלטימט עיצַאקינומָאק עלַא ןצונַאב וצ טכער

 רעד ןיא -- ןעוועג זיא רעגייטשסגבעל ןיא קורדנייא רעטשרע רעד |

 ,ןגָאז ךעלרע זומ ךיא !יורפ ענײש עגנוי ַא טריזַאר טָאה ךימ .רוזירפ;

 ןרעוװ יוװ ,גנודניפמע רעדנַא ןַא סעּפע םימ ןעמונעגפיוא סע בָאה דיא זַא

 יז ?ײװ ,טסוועג סע טַאה ןועוןעיורפ קידנעלכיימש סָאד ןוא .טריזַאד

 .שרעדנַא ןײרַא ןגיוא יר ןיא ריא ןקוק ײז ןֹוא ,רעדנעלסיוא רדסכ טריזַאד

 :עג ץענערג מייז רענעי ןופ יד ,ײז - זענעז ז םילכועמ ...ןופנעילק עניה יד יװ

 !ענעמוק
 טשינ טָאה גוצ רעד .לעזַאב ןייק ןרָאפ וצ ןָאגַאװ ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ןופ םרעבױצַאב ןבילכעג ןענעז רימ יו ,םונימ עכעלפע ןרָאפוצּפָא ןזיולַאב

 גנוניישרעד רעטכירעגמוא ןא

 ?ןשטנעמ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ןַארעּפ ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעכיא

 טָאה קיזומ רעטסעקרָא ןא .ןעמולב עטיור ןֹוא רענעפ עטיור טימ עסַאמ

 א ןופ ןעגנַאלק טרעהרעד דךיז ןבָאה דלַאב .ןומה ןקידלבוי םעד ןטײלנַאב

 רעזדנוא םימ ל?עלַארַאּפ ןיינ טזָאלעג ךיז זבָאה עלַא ןוא שרַאמ:ןדַארַאּפ

 .ּפמעּופ םעד ןפלַאהעגניא טָאה רעכלעוו ,גוצ
 וי רעקיצנייא ויא ךָאנ ןסעזעג ןרנוא רעסיוא זיא ןָאגַאװ ןיא

 : ...ריִשז

 ,םיא וצ ןקילבכ עטקיצמנַא ןֹוא עמניופשרעד עניימ ןעזרעד טָאה רע
 ;םִא רע טָאה עגַארפ ןיימ ןרילומרָאפ וצ ןזיװַאב כָאה ךיא רעדייא ןוא

 דיײרפ רעסיורג ןופ קורדסיוא ןַא שימ ןוא ןלירב ענייז זָאנ ןֹופ ןעמונעג

 | ןדלָאמעג
 ןוא ןפַארקַאמערצלַאיצַאס יד ייב גנורעײפ?ײטרַאּפ ַא ןיא טנייה --

 ..דנַאפ ןצנַאג ןרעביא רָאפ ןעמוק סעיצַאטסעּפינַאמ יד

 רעד בילוצ רעבָא ,העש ַא ןרעיוד טפרַאדעג עזייר יד טָאה לעזַאכ זיכ
 ובָאה ןקידנזיײרטימ ןיימ טימ .רעגנעפ םרעיודעג סע טָאה עיצַאטסעפינַאמ
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 עקידמלמער ןופ ןטסנוּפ עכעלטע ףיוא ןסעומשוצכרוד דיז ןזיוואכ רימ

 :ירפ רעד רַאפ תולעּפתה ןופ ןקורדסיוא עניימ קידנרעההעד .ןשינעעשעג

 :ןַאטעג גערפ ַא ליפעגפימ ןפיפ ַא טימ רע טָאה ,םורַא טייה

 לךיירפסע ןופ ,ךעלניישראוו ,טמוק ריא ---

 !רעה ןיימ .דנאלסור ןופ ---

 סא רע .םינּפ ןײז ףיוא טײרּפשעצ ךיז טָאה ןקלָאװ רעלעקניש ַא

 ןסימ קירעיורט קידנעלקָאש ,טקוקעגנַא גנַאל ךימ טָאה .ןרָאװעג ןגיװששנַא

 . ...םַאק

 -- רעטסילפ ןליטש ןייז טרעההעד רעלדנע ךיא כָאה -- ,ָאי ,ַאי --

 רעמ דָאנ רעכיז ךייא ןלעוו עכלעוו ,זדנוא ייב ןכאז ךס א ןעזרעד טעוװ דיא
 .גנורעיפ עקיפנײה יד יוז תולעּפתה ןיא ןעגנערכנײרַא

 2םערַאב ןוא טעדנירגַאב רַאפ {זיװעגסױרַא ךיז טָאה טייקרעכיז ןײז

 אב .גנורעדנווואב !וא דיירפ ןעוועג זיא ץייווש רעד ןיא העש עדעי .טקופ

 ידנזײרּפש ,טכרַאברַאפ ןטרַאד בָאה ךדיא סָאװ ,תעל תעמ ףלע יד ןביירש

 :ךול גיצליּפש יװ ,יד ןיא קידנציז ,ןעעסַאש עקיזלעפ עריא רעביא סופוצ

 קידנריצַאּפש ,גרעכב ףיוא קידנרעטעלק ,ןַאבנזיא ריא ןיפ ןענַאגַאװ .,עמפ

 רעלמשלב ןביירשרעביא ןסייה שלַאוװ סָאד -- ןכייפ עיורג ןוא עיופב יי ררָאפ

 .?ןרעקעדעב , ןופ
 ןפמירַאב םעד יײברַאפ טפיול סָאװ ,געוו:רַאטַאג:ןעס רעביא קידנעייק

 0 א סע? ק ַא יי :ןפור !זיוצנַארפ עכלעוו ,?עעזרעמעפשד?ָאוװרי

 ןוא רער טימ קידנעמעטָא ,"ָארעיזָא עיָאקסװעינעשז ,, שיסור ףיוא רימ

 ךיא בָאה .למיה םענעי ןופ טכיל סָאר קידנסינעג ;ןַאלב ןָאמ ןופ טפול

 :לעי ןירעזייק , ןבענ ףנעג ןיא קידנעיימש ,געוו םעד ןופ בױהגָא ןיא ךָאג
 :עגסױרַא ,"רעפעטשדלאווריפ , םער ןופ גערב ןפיוא לעטָאה --- ?טעבַאז

 ווירב ןפימ טרעװנַאק רענוװָאק ןפּפעלקרַאפ !יימ ענעשעק:םעזוב ןופ ומּפ לעלש

 ;?יװ ןיימ ...רעסַאװ ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא בָאה ןוא דרָאמטפבלעז ןנע

 רעד ןופ טפול יד .ןרָאװעג םיוקמ קידנעטשלופ ןיא תואיבנ סנידניירפ רענ

 :עג ךיא ...טסולטנבעל עכעלמנגוי ,עלופ .יד טרעקעגמוא רימ טָאה ץייווש

 יד זַא ,סײרו ךיא .ןירעטײלנַאב ןיימ ןענַאטשעג זיא רימ ןבענ זַא ,קנעד

 ::עמַאזוצ רעזדנוא !ופ ןדיירט עשסערג יד וצ ןרעהעג ץייווש רעד ןיא ןכַאװ

 ;עגנײרַא בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ןפיוא שריגַאער טָאה יז ױזַא יוװ רעבָא .ןיז

 ,ודיירפ יד קגעדעג ךיא ...טשינ ךיא קנעדעג סָאד --- רעסַאװ ןיא ןפרַאװ

 יד ,געוװ ןקידרעטיײיװ ןתעכ טירש ןוא טירטפ ןדעי ףיוא ןעננושַאררעכיא

 ןעמ ןָאק רעריפ} ַא ןָא ווו ,ןעלגיּפש יירד ןשיװצ ןטניריבַאל עקידריווקרעמ
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 -- ןעגנולעג סע ןיא רימ ןוא) גייטשלגיּפש ןופ ןעמוקַאבסױרַא טשינ דיז

 ע עפיפ יד קנעדעג ךיא ;(רעריפ ןטשַאררעביא ןופ שודיח םוצ

 ןעװעג ןעגעז םע עכלעװ וצ ,ןטייק יד קידנקוקנָא ,ןַאיליש ןופ סָאלש ןיא

 עכלעוו טימ ,"ןרעהרַאפ, יד ןופ םירישכמ יד ,םירופא עניײז רימשעגוצ

 א עפקידלשאב ײב ןעמוקאבסױרַא ןטײצ עטייה ענעי ןיא טנעלפ ןעמ

 ..ןכערברַאפ יד ןעגנַאגַאב ןענעז יז זַא ,"הדותמו הדומ.,

 עלַא יד זַא ,טסוװעג ןבָאה ריס !רענעײל ,1911 ןעװעג ןיא סע

 םמעװ ץלַא סָאד זַא רעכַא ,שייהנעגנַאגרַאפ רעפטייוו רעד וצ ןרעהעג ןכַאז

 טלמעד פַאה סָאד -- ם ר ַא וו נ ג ע ק ןרעװ רעדיוו םורא ראי 4--9 ןיא

 טבַאמעג בורח ןשטייד ןבָאה םורַא רָאי 9 ןיא ןוא .מכַארטעג םשינ רענייק

 ...טרעקענמוא ךיז ןבָאה רעטלַאלטימ ןופ קערש עלַא יד ןוא ,שילַאק טָאטש יד

 ;20 ןופ 1רַאי רע:40 יד ןוא ןרָאי רע290 יד ןֹוא ןרָאי רע:20 יד ןוא

 ;רַאמ ןופ קינכעפ יד טגנורגרעפניה ןסייוו ןיא ןזָאלעג ןבָאה טרעדניהרָאי

 :ןצסיוא טַאהעג טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,םירוסי עקישולב עלַא ןוא ןרופ

 .רעטלַאלטימ ןיא ןייטש

 רעמ טשינ ןעװעג ץלַא רעבָא סע ןיא 1911 רעמוז ץייווש רעד |

 ןיא טָא ...דיירפנמסירופ ןיימ ןופ למיה ןעיולב ןפיוא ןקלָאװ רעצרוק א  יול

 ןיא -עלליש טנַאמרעד סע עכלעוו ,?עטַאלּפמלעהליװ עשירָאטסיה יד

 =ףַָאמ ןיא ,מכייק ןוז יד זוא ...ןעמ טקוק ,ןעמ טייטש !'יללעט םלעהלעוו

 ץרַאה סָאד ןיא ,זסילפ ןרעפַאװ -- "רעשעפשדלאוװריפ,, יד ןוא שנייש ןַאלב

 ןײט יא ,קילנ ןיא ,גניביוהרעד ןיא ,פייקנייש ןיא ןביולג ומימ --- טּפַאלק

 ...גיז ןיימ ןיא ןטכער ןיימ ןיא ,ףוראב

 ןרינש עכלעװ ,ןלענוש ףיוא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש טירט ןדעי ףיוא

 ןיא ףיפ טקעטשרַאפ ךיא בָאה "ךוב:רעקעדעב , םעד .גרעבנזירי יד ךרוד

 ןרעביא ןײג זַא ,טגיצרעביא ךימ בָאה ךיא יװ םעד ךָאנ ןײרַא קַאזקור

 סָאד זא ,ריז ןגייצרעביא -- רָאנ טסייה ,י'רעקעדעב , ןיא קידנקוק ,דנַאל

 ם ו ד ַא רַאז ןײק ששינ טעז ןעמ רעבָא ,רעזײומעװ רעיונעג ַא רעיײז זיא

 ,ופפָא קידנסיוו טשינ ,םורַא ץלַא שכַארפַאב ןוא ןעגנַאגעג רימ ןענעז ...ךיִז

 ןײרַא ןעמ זיא זָא?גרָאז ןוא .םייקידריוװקרעמ ענע" רעדָא יד טפור ןעמ יװ

 רעפייװ ןעגַאנעג ןוא לענוט ןופ סױרַא זָאלגרָאז ױזַא טקנוּפ ןוא לענוט ןיא

 !לָאמַאמימ ...חטש ןקינוז ןרעביא
 ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,?ענוש ַא ריז רַאפ ןעזרעד רימ ןבָאה לָאמַאטימ

 ןופ ןייש רעקישכיל רער וצ גנַאנסױרַא ןייק ןכלעװ ןופ ,םענורב ןימ ַא יװ

 ןיהווו !רעלמייהמוא ןרָאװשג זיא סע .רָאל ערעטצניפ ַא .ָאפשינ זיא גָאט
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 ןייז טשינ וליֵפא ןעעז רימ סָאװ ,גרַאב ַא ריִמ ןּבָאח סקגיֿפ ?ןייג ןזָאפ ךיז
 עקיציּפש ןופ טנַאװ ַא :ָאמשינ ךיוא זיא געֶּטְש א ןופ ןִמיִס ןייּק ןוא ץיּפַש

 ןײג ריִמ ןלָאז !"רעטעטשדלאווריפ,, ןופ סעילַאװכ יד -- סטכער !ןזלעפ

 טניז תעל תעמ 8 רעדָא 2 עשכַאמע גכהור ןיֹוש יד ןרילחַאפ ?ק י ר ז צ

 םוצ ןּכירגרעד טשינ ?רעטייוו סָאװ ...ןוא עווענעשז ןופ סױרַא ןענעז רימ

 יד רעבירַא זיא ןוָאּרָאוװק ווו ,טרָא סָאד ןעזרעד טשיִנ ?טאפרעדנא

 | ?ןּפלַא

 !יירעקעדעב, ןיא ןקוקנײרַא לַאפ םעד ןיא ןעמ ףרַאד
 :עזַארפ ע צר ו ק | ײ א רימ ןבַאה "ךוב:רעקעדעב, ןיא ןוא

 "!ץייוש רעד ןא - טניז יז (* טסגנַא ענג ײ קמ

 ,ןוזופב ןלופ ןיא ךיז טלקיװטנַָא סָאװ ,ןבעל סָאר טרעוװ זיא ךס ַא

 טסיב וד ?לײװ ,טשינ טָארר טײקיליװזײב םנצעמע ןופ הנכס םוש ןייק זַא

 ...ץייוװש רעד ןיא
 10 טינימ ַא .?ענופ ןיא ןײרַא הצע ייסרעקעדעב, טיול רימ זענעז

 רָאּפ ַא ןוא ,טוהעגּפָא ךיז ,ןַארָאטסער ַא ןענופעג רימ ןבָאה גנַאג 18 רעדָא

 ןרעביא טריצַאּפשמורַא ןטרָאד .טאמרעדנא ןייק ןעמוּקעגנָא רעמעפש העש

 רעד זַא ,פלייצרעד עדנעגעל יד ןכלעוו ןגעװ ,ייקירב:לווײט ,, ןשירָאטסיה

 לָאז קירב יד זַא ,ןזָאלרעד טלָאװעג טשינ לַאפ םוש ןייק רַאפ טָאה ?ווייט
 ןכַאמ ֹוצ ןעגנוװצעג ןעוװעג טארטסיגַאמ רעד ןיא .טלעטשעגפיוא ןרעוו

 יד ןבענוצּפָא םיא ןעועג ביחתמ ךיז טָאה ןוא דַאמּפָא ןַא ?ווייש ןטימ

 ...קירב ןקיטרַאפ ןרעביא ןזָאל ךיז עוו עכלעוו ,האירב עקירעבעל עטשרע

 ןוא לוויימ ןופ ץנַארעלָאפ רעלופ רעד ייב ןרָאװעג קיטרַאפ זיא קירב רעד

 ךַאמּפָא רעד ...ל'בלכ ןײלק ַא טזָאלעגסױרַא טַארטסיגַאמ רעד טָאה ןַאד

 2עקרענָא טזומענ טָאה לווייפ רעד ,ןרָאװעג טריפעגכרודַא םורא ױזַא זיא
 קירב יד .טליפרעד ךעלרע תוביחתהו ןייז טָאה טָארשקיגַאמ רעד זַא ,ןענ

 טריפעג וטָאה ווָארָאװוס עכלעוו רעביא ,גחעב יד םימ טָאטש יד טקינײארַאפ

 םָאװ ,?'בלכ ןעמערָא םעד ...לָאמקנעד א שייטש קירב ןפיוא ןוא ,?יײח ןייז

 ...טָאמש רער רַאפ ןברק ַא ןלַאפעג ךעבענ זיא
 ;רוק דעממירַאב רעד טניל טַאמהעדנַא ןופ גנַאג העש רַאּפ ַא ןיא

 ןופ ץענערג רעד יב טרַאה ןיוש ,ס ָא וז א ד עקנַארקנעגנופ רַאפ ָא
 ןעגעז רימ .ץייווש רעה ןופ טקנוּפ רעטסקידמורד רעד זיא סָאד :עילַאטיא

 :עג יד ףיוא ּפָא טְשיִנ ךיז לעטש דיא ...ןופצ םיצ קירּוצ קעװַא !טרָאד ןופ

 .טשינ ךיז טקעּרש (*



 עשירָאטסיה ןופ ןשקנוּפ יד ןכוזַאב ןתעב טפירוש ןכעלטפַאשנדיײל ןופ ןליפ

 :םיה ןיא עטסערג רעבָא חטש ןיא עטסנעלק סָאד עכלעוו טימ ,ןשינעעשעג

 ױזַא זיא שנעניטנָאק ןשיאעּפָארײא ןופ רנַאל טײקידוװעעזנָא רעשירָאט
 ...םערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןופ טרָא סָאד --- לעזַאב זיא טָא- ...ךייר

 | | !וַאדרָאנ סקַאמ !לצרעה

 =יונ !ןייהה ןפיוא :לַאפרעסַאװ ןופ טָאטש יר לעזַאב ןבענ מראה ןוא

 | .ןעזוַאה

 טריוו רעד ןוא ,טנוװַא ןיא טעּפש ךיא ןיב ןעזוַאהיונ ןייק ןעמוקעגנָא

 ?יװ ךיא זא ,קידנרעהרעד ,שודיח טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה לעסַאה ןופ
 ...לַאפנייהר םוצ רעטצנעפ ַא טימ רעמוצ ַא ןבָאה

 שואאר רעד ןעניא ַאד  ,ןעבַאה עהורטכַאנ ענייק ןַאד זדרעװ יז --
 ...פמינקעוו קידנעטשלָאפ עהור עריא סלַאפרעסַאװ םעד

 ןיב ךיא זַא ,ןכעגוצוצ טמעשעג ,תועמשמ ,ךיז בָאה ךיא רעכא
 רימ ןופ סקניל ...ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא ןֹוא רעמיצ ןיא ןײרַא ןוא השוש ַא

 ענעפרָאװעצטײרב ַא ןעזרעד ךיא בָאה הלפא רעקידנעטשלופ רעד ןיא
 ןכלעוו וצ ,שער ַא ןגָארפעג רימ וצ ךיז טָאה סע רעכלעוו ןופ ,טייקסייוו

 .טרעהעג טשינ לָאמנייק ץענחע ןיא ןַאד ןיב ךיא בָאה ןכעלנע ןייק

 קידנעמעטָא ,ןדיירפ ןוא ןקורדניא עקילָאצמוא ןופ ,געװ ןופ דימ

 ,םנעקעג טשינ ןַאד ןיב ץעגרע ןיִא ךיוא בָאה ךיא סָאװ ,טייקמכייק ַא טימ
 :םיוא ךיז גָאטרַאפ ןופ ןלַארטש עטשרע יד ייב ןוא ןפָאלשעגנייא דיא ןיב

 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןזָאלעגכרוה בָאה ךיא ןַא ,ליפעג ַא טימ טּפַאכעג

 :עג ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז בָאה ךיא .ןרעקמוא ןענָאק טשינ רימ לעװ דיא
 | ...ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא ןוא רעגעל

 ןגיובננער ןקיבכרַאפ ןיא קידנקוק ןוא רעטפושיכרַאפ ַא קידנעייטש

 :הרֹוש סיקסװַאקושז שנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,ןצירּפש ןסאילימ :ענייז ןֹופ
 ערעדנַא עסיוועג יװ ,ןעגנַאפעג טשינ רעבָא ,טרעטישרעד ךימ טָאה רע;

 | | ....;"ץייוװש רעד ןיא ןלַאפרעקַאװ

 רימ ןוא טכודעג קוהדניא ןטשרע ןֹופ ןטונימ ענעי ךיז טָאה רימ
 ?מענ ןרַאװעג ןיב ךיא זַא ,קורדנייא רעד ןבילברַאפ ןבעל ןצנַאג ןפיוא זיא

 ןצנאג א טכארברַאפ לַאפרעקאווםייב בָאה ךיא ..ן| ע ענ ַא פ ע ג ךעל

 עכלעוו ,רעמיווש עניײז טרעדנוװַאב ,ןעמַארמש ענייז ןיא םקייװעג דיז ,גָאט

 :קירוצ ןוא ףורַא ןטנוא ןופ םָארפש ןגעק רעלפיש ןיא ףיורַא ריז ןעמוקַאב

 עכלעוו ןגעק ,ןטנעמעלע:רוטַאנ טימ ליּפש קידתמא ןא יװ סיוא טעז סָאד
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 :אב רע עכלעוװ ןוא שצישַאבמוא ןוא ךַאװש ױזַא סיוא טעז שטנעמ רעד

 ...פייקמסיירד ןוא לכש ןיז טימ טפמעק

 ְפ ייימפמעקא 52

 ןַאד ךיא בָאה ,?ַאפנייהר ןרעביא רעמיווש עטסיורד יד ףיוא קידנקוק

 רעטעּפש רעקילדנעצרָאי ןיא סָאװ ,םעד ןגעוװ טכַארטעג לָאמ ןטשרע םוצ
 פש ינ ט פ מע ק א ב שטנעמ רעד .גנוגייצרעביא עפיס ןיימ ןרָאװעג

 ריא ןרעװ ןָאק רע .{פש יג י ז סם גנג י וװ צו ַא ב רע ,רוטַאנ יד

 וצ ךיז ט ס ַא 8 רע ביוא ,רעפַאשטימ רעקירנעטש ןֹוא רענעשטנווועג

 ביוא ,ןײרַא היתחתו ?ואש ןיא טילפ רע ןוא .ןטָאבעג ןוא ןצעזעג עהיא וצ

 ..ןצעזעג ןוא ןטַאבעג עריא ןופ ּפָא םערט רע
 ?נָא רימ ןבָאה ןטנעמָאמ ענעבירשַאב:ששינ ןוא ענעבירשַאב עלַא יד

 וצ ןעוועג ?גוסמ ןענעז עכלעוו ,ןטלַאהניא טימ טכענג ןוא געט יד טקיפעג
 ךימ ןכַאמ ,ןקיטומהעד ,ןרָאי עגנַאל ףיוא טסימיטּפָא ןַא רימ ןופ ןכַאמ
 לכיימש ןקיטסול א טימ ןבעל ןופ תונויסנ ןוא ןגרָאז יד ןגַארפ יצ קיעפ
 .ןּפיל יד ףיוא

 זיא קיגַארט ןופ עזומ יד ;שרעשַאב ןעוועג טשינ סנױזַא רעבָא זיא רימ

 ןופ טָאה ןוא ןטונימ עטשרע עניימ ןופ גיוו םייב רימ רעביא ןענַאטשעג
 .ןטַארטענּפָא טשינ ץעגרע ןיא רימ

 ןעמוקַאב בָאה ךיא רָאנ יו ,ןגרָאמירפקיטנוז זמשרע םעד סקוב ןיא

 :עג א טכַאמעג ,םצעזעגקעװַא ךיִז ךיא בָאה ,טנעמַאנָאבַא םעד טנַאה ןיא

 ,ןרעטלע יד וצ ענליוו ןייק טקישעגקעװַא ןוא געט 19 ףיוא טורשרַאמ םעיונ

 ומימ ,גָאפ ןדעי טנַאטסערטסָאּפ, !ביירש רימ ןלָאז ייז ןיהווו קידנזייו נָא

 גָאפ א טימ ןעמוקנָא םָאטש רעד ןיא לעװ ךיא זַא ,גנונעכערסיוא רעד

 ןיא ןָארעּפ ןפיוא רעטומ רעד ופימ ריז ןדייש ןופ ןטונימ יד .רעטעּפש

 .מגלַאפהַאפ רדסכ ךימ ןבָאה לאהנכייר

 גָאפ ןטפלע זםיוא ןוא ווירב ןגערפ ךיא געלפ טָאטש רעדעי ןיא

 לקעּפ ץנַאג ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןעקַאלרעשניא ןייק קידנעמוק ,(!טשרע)
 רעמ ןיוש זַא ,טסווװרהעד ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןעמַארגעלעפ ןוא ווירב

 עכעלפע טםימ ןיא רע וװ ,ןילרעב ןיא רעטָאפ רעד טניל םייצ רָאװ ַא יו

 וצ ןיא העידי יד זַא ,ןעשעג זיא יו יו ...ןרָאװעג טרירעּפָא קירוצ געט

 רעבָא .טשינ טנייה ךיא סייוו --- גנוקימעּפשרַאפ ַאזַא טימ ןעגנַאנהעד רימ
 ןימ ןיא ווירב יד םימ ןעקאלרעטניא ןיא קידנעייטש ,ךיא בָאה ןעזרעד

 יד ןיא םבעלעג בָאה ךיא עכלעװ תעב ,ג עט על ַא יי ד ...זַא ,טנַאה

 ןיא רשפא ,םירוסי ןיא ןגעלעג רעטָאפ ןיימ זיא ,ןריירפ ענעבירשַאב ןביוא
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 ןוא קילגמוא ןײז ןופ ןסיװ טשינ ךיז דַאמ ךיא זַא ,גנונייצרעביא רעד

 ...רַאפעגטיױמ

 ןפיוא ןיוש לָאמ סָאד --- ךיא בָאה ןעקאלרעטניא ןיא גָאומ םענעי ןופ
 םעגעי ןופ ...רעשכעלעג ןזָאלגרָאז ןופ הנתמ יד ןריולרַאפ --- !ןבעל ןצנַאג

 ךיז קשח ַא םורַא טמענ ךימ ןעװ ,קידנעטש --- ןעקאקרעשניא ןיא גָאט

 ךיז םוט סָאװ :ןטכַארט וצ קערש טימ ןָא ךיא ביוה --- ןכַאלוצרעדנַאנַאפ

 | ...?ןקוה ןיימ רעטניה ץעגרע

 ?טםול) ...ןילרעב ןייק ןרָאפעגקעװַא גוצלענש ןטשרע ןשימ ןענעז רימ

 רעטָאפ םעד ןענופעג ,(טריטסיזקע טשינ ט?מעד רָאנ ןטָאה עיצַאקינומָאק

 ,טיירפרעד ךיז בָאה ךיא .דנַאמשוצ "ןשונ , קיסעמשינעטלעהרַאפ ַא ןיא
 ךיוא מָאה יז .עפנוזעג ןוא עשירפ יַא ,ערעטנומ ַא רעטומ יד קידנעעזרעד

 ?עג ןבָאה ריס ףיֹוא קידנשירפּפָא יוװ ןעזרעד ןעמַאמ א ןופ ןגיוא טימ

 .ץייווש רער ןיא ןכָאװ רַאּפ יד טקריװ
 :ָארּפ יב קינילקילָאּפ רעד ןיא סָאװ ,טייהגגנעלעג יד קידנצונסיוא |

 ןפיבעג ע 7 ַא ףיוא ןשסילַאיצעּפס עסיורהג ָאד ןענעז עזוַארק רָאסעט

 א וצ יורפ ןײמ ןוא ריס ןרָאנוצנײרַא טגילקעג ךיז רעפוס יד םָאה

 סַאװרַאפ ןרעלקפיוא ןוא םײקיזָאלרערניק ןופ םינינע ןיא טסילַאיצעּפס

 רעד טָא ןוא .טשינ םינב ןייק לארשיו השמ תד ןכָאנ רָאי 6 ןבָאה רימ

 ןעמ עבלעװ וצ ,רעטעלב ךרוד רענעײל ןיימ ןריפ ותעשב טעװ לטיּפַאק

 רעבָא .םיירגעגוצ ןוא טניוװעג םיוק יירוטקעל ןרָאומעמ ,, רעטכייל ןיא זיא

 2גֹוא ןופ ןטונימ עטספרַאש יד ןעגנערב ןופ ןטלַאהּפָא טשינ ריז ןלעוו רימ

 תיבושת ןיא תלאש עט סג א'װ ע נג יד א תונו ר כז ערעזד

 ןעוו ,זַאד טשרע ןעמוק םעװ סָאד רעבָא ...ת ז ג וי ע די ערעזדנוא ןופ

 ןלעװ ןרָאי עקידרעפײװ יד ןופ ןשינערעקשלעװ ןוא !שינרעטיצדהע יד ןיא

 יד ןוא ןפירגַאב יד ּפָארא ּפָאק ןטימ ןרעקרעביא ךיז ןוא ןרעט'צ ןבױהנָא

 ."דלעח , רעזדנוא ןיפ ןפרעוװ

 .1811 ייב ןפלַאה רימ

 ײדנַאטשוצ !טוג, --- שטניימעג ןכָאה רימ יוװ --- ןיא זיא רעטָאפ רעד

 .ענליוו ןייק ןעמוקייג
 .םו שי ַא ַּכ ןייק --- ןרָאפעגקעװַא זיב ךיא



 םי רעצרַאװש -- רעדיוו .טננז

 ,סע םפיד ןעמ יװ ,טזָאלענסיוא ךיז טָאה "םוטַאב , ןינע רעצנַאג רער

 ' ."ייא ןזָאלבעגסיױוא ןַא , --

 ןטקימעטשַאב:ךעלטמַא ןטימ ןעמַאזצ רימ זיא רעמוז בײהנָא ןיוש

 רעטַאעט רעמוטַאב סָאד ןַא ,ָארויב ןופ העידי ַא ןעמוקעגנָא טקַארשנָאק

 ךיא מייוו יװ .רעמענרעפניא רעדנַא ןַא ןרעמכיל ןּופ זעמונעגרעביא טָאה

 טלַאהניא ןלעיציפָא ץנַאג םענעקורט םוצ ַאגװַאלװַאּפ ַאנלָא טָאה ,קנעדעג

 ןוא תורוש עכעלטע ןבירשעגוצ גנורעדנע רעד ןגעװ גנוליישטימ רעד ןופ
 יד רעיינ רער זַא ,ןָאזעס םוצ ןרָאפ קיאור ןָאק ךיא זַא ,טרעכיזרַאפ ךימ

 םימ ןָאט ֹוצ ןבָאה ?עװ ךיא .קורדנייא ןמוג ַא רעײז טכַאמ רָאטקער

 ןטרַאװרעד ןזירּפרוװוס עמענעגנַאמוא םוש ענייק ןוא שטנעמ ןלערוטלוק ַא

 2והבָארנ ןופ ןעגנוניישרעד וצ דעלדניפמע ןיב ךיא זַא ,סײװ יז .טשינ ךימ
 ;קעריד רעינ רעד ןופ ןפערט לעוו ךיא זַא ,רעכיז זיא יז רעבָא ,טייקיט

 ןרָאפ ,קידנטכַארפ טשיג לָאז ךיא רימ טאר יז ןוא גנויצַאב עטסעב יד עיצ

 ...ןָאזעס םוצ

 גנויצַאב ריא ,?לכב טייקכעלשטנעמ עפיט ריא טרינַאּפמיא טָאה רימ
 :עלקַאוו םוש ןָא םישַאב ןייק ןרָאמפ ןסַאלשַאב בָאה ךיא ןוא ,טרפב רימ וצ

 -- םוטַאב ןייק ןעמוקעג שייצ רעטמיטשַאב רעד צו ןיב ךיא ןוא .ןשינ

 .יווצ רעדָא גָאט ַא ןופ סעּפע גנוקיטעּפשרַאפ רעצרוק ַא טימ
 ...ןרַאפעגקעװַא םימַאב ןופ ךיא ןיב םורַא געט יײװצ ןיא ןוא

 ןליצרעד ןוא ןסײרסױרַא ןדָאזיּפע עכלעוו טשינ ןיפולחק סייוו ךיא

 ,טַאמש ןיא העש 48 ןוא ןָאגַאװ ןיא תעל תעמ 19 ,רימ טכוד ,יד {ופ

 ךיא וװ ,רעטַאעמ ןיא טכרַאברַאפ ךיא כָאה (ךרעל) 8 העש ַא עכלעוו ןופ

 םיקסוװַארטסָא ןופ --- ענייא .ןבָארּפ 2 *טכַאמעגפימ ,, ןוא טניווועגײב בָאה

 ןעמ ,"יֿבלירט,, ןופ -- עבָארּפ עטייװצ יר ,"רערערַאֿפ ןוא ןטנַאלַאט,

 :לעװ ןיא םשינ קנעדעג דיא ,עסעיּפ רעטירד ַא ןיא ןלָאר טלײשרַאפ טָאה
 ...ישמיװָאננַאהָאי רָאדעפ רַאצ , :ךיז כרוד רימ ,רעכ
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 טָאה רעכלעוו ,זדלַאה !יא ליונק ןשירעטסיה םעד טלוב קנעדעג ךיא
 2ָארּפ רעמשרע רעד ךָאנ רעטַאעט ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טקיטשעג ךימ

 | .עב

 רעד ךיוא ןעוועג ןיא סָאװ ,ןיכומ רָאשקַא רעד יוװ קנעדעג ןיא

 2:ָאלַאט א ןופ קורדניא ןא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,רעסישזערײטּפיוה

 םעדָאפ ןייא ןייק רעבָא ,םיא ףיֹוא ןקילב עטשרע יד ןופ שטנעמ ןטריט

 .טשינ רעפַאעט ןיא העש עכעלטע יד רַאֿפ ךיא בָאה ופײקמַאזניימעג ןופ

 דיא עכלעוװ טימ ,ןשטנעמ 928--90 'ד ןופ םענייא ןייק טימ טליפרעד

 קנע-עג ךיא .ןזַארפ עכעלפע שימ ןפרָאװעגכרודה ןֹוא וטנעקַאב ךיז בָאה

 עכלעוו ,גָאפ ןטשרע זופ ףוס םוצ ןרָאװעג רָאלק זיא רימ יו ,טלוב רעײז
 ןופ רעגייטשסנבעל ןיא ..."ןרָאּפ, -- ָאד ןענעז ןעמַאד עכלעוו טימ רענעמ

 2כעלדנעמשראפטסנלעז א ןעוועג רעמַאעפ ןיא ןענעז הכיבס ןוא ןפייצ ענעי

 :נװלק ןופ הביכס רעשיקעובצ . רעד ןיא ..."םיכודיש:ןענָאזעפ ,, --- :םיײק

 ןקוק האנש ןוא גניטכַארַאפ םימ ןעמ טגעלפ םיפרענריבניקק ןקידופעמש

 זיא ...טלעוונסילוקרעמניה רעד ןיא .?טײקנפַאלעגסיױא ,, ןֹופ תודימ יד ףיוא

 ?אעט ןיא .יירעביירט:תונז רענעטלַאהַאב יב "תועינצ , עשלאפ ןעוועג סע

 :שטנעמ:ךעלריטַאנ -- ןעיורפ ןוא רענעמ שיווצ ןעגנויצַאב יד ןענעז רעמ

 רעמלײװהעדסיוא רעד ןיא טכילרַאפ זיא סע רעו .ענעפַא:ךעלרע ,עכעל

 וצ ןָאזעס ןופ ,טָאטש ֹוצ טָאטש ןופ ריא טימ טרָאפ רעד ,ןצרַאה יז ןופ

 ןטייל רַאפ רעטסומ ַא ,דיז רַאפ דיירפ ןיא גנַאלנרָאו טבעל ןוא ןָאזעט
 ןימ ַאזַא ןבָאה וצ היכז יד ,קילג סָאד טשינ טָאה סע רעבָא רע .םורַא

 רעדנאנופ ךיז טייג ןוא ףיונוצ ךיז טמוש רעד ,גווויז *ןפרעשַאב ּומָאג ןופ ,

 | .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןמכייל .ַא טימ

 ןופ ,תונובשח ןופ יירפ ל?ייוװ ;רעביוז --- ?יײװ ,ןייש רארג ןיא סָאד

 ?עכערסיוא ערעטיב טימ ךעלגנעג ןוא ךעלציּפש ןופ ,רענעלּפ ענעטלַאהַאב

 בוה םָאד ןענעז ןָאזעס רענדָארג ןיא ....תונוכ עטלּפירקרַאפ ןוא ןעגנונ

 ?םנבעל ןשירָאיטקַא ןופ טקנוּפ רעד ןוא ,"רדָאי עגנַאל,, ףיוא םיגווויז ןעוועג

 ?ַאעמ ןיא ןעוועג .ןריפערעטניארַאפ וצ ךימ ןזיֹווַאב טשינ טָאה רעגייטש

 ךיז ןבָאה םיא םורַא ןֹוא ,עסַאר רענייר ןופ יקָאק, ַא -- רכז ןייא רע

 ץופ רעבלַאה רעסָאװ ַא "ןדרָאקַא:רעניה , ערעיײז ןעגנוזעג ןוא ןפיירדעג
 ;רַאפ,, ןופ ?רוג רעד ןגעלעג ּפָאק ןיא זיא רימ רעבָא .טכעלשעג םענייש ןופ

 םָאװ ּפַאנק ךימ טָאה תישעמ עג ע י רַאפ ןוא "טסנוק רעטלּפירק
 ...טרַאהעג

 ןשיװצ זַא .,טֿפומרעד העש רעטשרע רעד ןופ ךיא בַאה םוטַאב ןיא
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 בָאה ךיא ןוא 94 רָאי ַא ןופ עמַאזנײא ןַא םורַא ךיז טיירד ךדעלרָאּפ יד

 ,עשרעימערּפ יד ,ןײלַא "עיניאַארעה, יד ןיא סָאד זא ,טסוווחעד דךיז

 גלָאפרעד ןיימ זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ךערּפשעג ןצרוק ַא ןיא .סע טסייה
 ,ןסייהעג סע טלָאװ ןשינעטלעהרַאפ "יעלַאמרָאנ, ײב ןוא וטרעכיזעג זיא

 -- תועדה לכל ןיא  ,"יַארעה,, רעד טשינ ביוא ,ןייז ךיא לעװ ןגרָאמ זַא

 רעד טשינ ןָאק ןוא טשינ סנעדעג ךיא .טפלעה עטיוווצ סעיניאָארעה רער

 ;רַאפ וצ "קיטסירטעלעב , ןייק ;ךיא ןָאטַאב לָאמַארעריױװ --- לײװ) ןלײצ

 סָאוװ ןופ ןוא טכארטעג בָאה ךיא סָאװ (!העדב טשינ ךיא בָאה ןסַאפ

 רעד ךָאנ ןַא ,יונעג קנעדעג ךיא ...טריּפַארפ ןוא טשַאררעביא ןעוועג

 ,רעסישזער:ףליהעג םעד טײװ ַא ןיא ןפורעגּפָא ךיא בָאה עבָארּפ רעטײװצ

 ;סיד רעגנערטש ַא רעטנוא םיא ןוא --- 22 רָאי ַא ןופ לרוחב שידי ַא --
 ;:רעטאעט ןופ סערדַא םעד טשינ רע סײװ יצ ןָאטעג גערפ א עיצערק
 טָאה רע .קנַארק שירענעוו ןיב ךיא ,טיוהטרַאפ ךיא בָאה ,לייוו ,רָאטקָאד

 ,סנמייווצ| ,ןוא סערדַא םעד ןבעג וצ ירפ ןגרָאמ ,סנמשרע ,טגָאזעגוצ רימ
 בָאה ירפ ןגרָאמ ףיוא .ןגָאזוצרעביא טשינ םענייק דוס ןגנערטש ןיימ

 ןרעטכייל ןסיוועג ַא טימ ןוא טגערפעג טשינ סערדַא םעד םיא יב ךיא

 :עה , ןופ טפלעה ַא ןרעוװ וצ ןסנַאש ענימ זַא ,טגייצרעביא ךיז טימענ

 ?ייװהעד ךיא שגָאװ רעמ .דרע'רד זיב ןלַאפעג ןענעז רעטַאעמ ןיא "יָאר
 שירָאגעטַאק ךימ ןעמ טָאה לעטָאה) ןיא רעבָא ,טגנַאלרַאפ טשינ טָאג ןופ
 לייוורעד זיא רעכלעוו ,סַאּפ ןיימ גָאשימכבָאנ ןעננערב וצ טרעדָאפעגפיוא

 "פכערסנבעל , ןיימ ןגעװ טָאה רעטכיל ..."שזַאגַאב ןסיורג ןיא,, ןנעלעג

 רעד ,טדערעג טשינ םעד ןגעוו ךיא בָאה :ַאנווָאלװַאּפ ַאנלָא םימ  ,טסווװעג

 ןמשרע םעד טנעקַאב ךיז בָאה ךדיא ןכלעוו .טימ ,רָאטקעריד רעקיטצ'א

 ללכ טעוו סָאװ ,ןױשרַאּפ ַא רַאפ ןזיװַאב רימ ךיז טָאה ,עבָארּפ ףיוא גָאמ

 םיא לעוװ ךיא ביוא ,םיא זופ ?יוװ ךיא סָאװ ןעמענַאב וצ זייז קיעפ טשינ

 גנילטּפיוה רעד ןסייהעג טָאה ױזַא) "?ןאמאטא,, םוצ ןייג לָאז רע זַא ,ןגָאז
 ןגעוו ןייז ?דתשמ ךיז ןוא .(םיבושי ןוא טעטש עשיזַאקוַאק:רעטניה יד ןיא

 ,.רימ רַאפ טכערניווװו
 :ימש ןשידיי ןביל ַא טימ ןשטנעמ ןרעטלע זַא -- ןרעפכיל טָאטשנָא

 ןשיליוּפ ַא ןעזרעד טציא ךיא בַאה --- ןגיֹוא ענולק עפונ רָאּפ ַא ןוא ?כ

 ?רַאפ סָאמ עשּפיה ַא ,טלַאק ,רעלפעה ...80 רָאי א ןופ ??ץישטכַאילש ,

 ,ןשטנעמ םער ןופ םינּפ ןיא ךיילג קידנקוק טשינ ,ןגיוא יד שםערומשז ,ןסיר

 טנַאה רעקניל רעד ףיוא ...שַאװַארק זפיוא רַאנ ,טדער רע ןכלעוו טימ
 םיא יב טקעטש טַאװַאהק ןיא ,דלָאג םענייר ןופ שעלסארבו א רע טגָארמ
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 ךיא גָאה רעטַאעש ןיא שכוזעג םָאה רע סָאװ ..,םנעמיד רעקידלקניפ א

 ;קֵא עגני ,אמתספ זַא ,ךיא ןײמ טנייה .ןרעלקרער טנָאקעג טשינ ךיז
 יי ...סעקסירפ

 קידנבָאה טשינ ,זַא ,טקריװעג םיא ףיוא טָאה סָאװ טשינ םיײװ ךיא
 ,גָאפ ןֿטשרע ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא טרָאװ ןייא ןייק רימ טימ טדערעגסיוא

 טײקמַאוקרעֿפםיױא ןײז טימ ןעקנָאשַאב ךימ ןטיײװצ ןפיוא רע טָאה

 םושרָאפ יאדוא טֿפרַאד ריא -- .רעטַאעפ ןיא ןײרַא ןיב ךיא יװ ,דלַאב
 וצ ַא ךָאד זיא לעטָאה ןיא ןציז ?גנוניווז ַא ןיוש ריא טָאה ?געװ ןכָאנ
 - ?פעשזדוב רעיא יב ןסיב רערעיימ

 :צָארב , רעדָא ?יקסװַאלסינַארב, יװ סעֿפע ןעװעג זיא עילימַאפ ןײיז

 - .רעשילױוֿפ ַא רעײז ךיוא ןעמָאנרעטַאֿפ ןוא ןעמָאנ רעד ."יקסוװַאֿ

 | :טרעפטנעעג בָאה ךיא

 טשינ םושרָאפ ןייק ךייא יב ןָאק ךיא ,רָאשקעריד רעה ,ןײג ---

 .מרעדנוװרַאפ טירערעגסױרַא רע מָאה ?סָאװרַאפ ---

 .ןּבילברַאפ טשינ רעטַאעפ ןיא לעװ דיא ?ײװ ---

 !טשינ ךייא יײטשרַאֿפ דיא ---

 ;ביל שימ בָאה ךיא עכלעוװ ןגעװ ,םימרּפ ייד ַא ןאהרַאפ זיא סע---
 :רעביא עמענעגנָאמוא ןייז סע טעװ ךייא רַאפ ןוא ,טדערעג יונעג ןרעמפ

 ןיא ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,םעד םיול רימ ֹוצ גנויצַאב יד .ןעגנושַאר

 ןגעװ ןדער .תחנ דפ ןייק וצ םשינ ךיוא רימ טגָאז ,ןסעיּפ עששרע יד

 םענייק וצ ָאד דיא ןָאק תונעש ןייק .טשינ ליװ ןוא טשינ ךיא ןָאק םעד

 טשינ רעהא ךימ טָאה ןשטנעמ עקידנחיפ יד ןופ רענייק לײװ ,ןבָאה טשינ
 עיצַאושיס רענעפַאשעג רער ייב רימ רַאפ ןיא עטסעב סָאד .ןפורעג

 סָאװ ,סושרָאפ םעד ,ןרעױדַאב םוצ ,טציא ךייא ןָאק ךיא .ןרָאפקעװַא
 ןקישסיורַא םיא לעװ ןוא ןרעקמוא טשינ ןרעטכיל יב ןעמונעג ֿבָאה דיא

 .ענליוו ןופ

 ןיא ןעמענַאג סוװרֿפעג ןוא טָאװעג סעּפע רע טָאה םעד זיב ביוא

 סעּפע ןעװעג טושרָאּפ םעד ןרעקמוא ןגעװ עזַארפ יד ןיא ,דיײר עניימ

 .םײקיטכירֿפױא רעשושּפ ןופ ןוא רשיה ?כש ןופ ןצענערג עלא רעסיוא
 עלַא םיול סושרָאפ רעד זיא םייצ רעד וצ ןײרַא רעטַאעט ןיא ןעמוק ןפימ
 :יד ןיא ןעזפיוא םזומעג בָאה ךיא ...טקעדעג ןעוועג םיללכ ענעמונעגנָא

 ערעדנַא טימ ןשלעוו ערעדנַא ןוֿפ שפנ ַא יװ רָאנ טשינ ןגיוא סרָאטקער
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 רעװ ?ײסושרָאפ,, רַאפ סָאװ :רעזָאּפ,, ַא יו ךיוא רָאנ ,ןגָאװ ןוא ןסָאֿפ -
 ?סושרָאפ םעד ןרעקמוא ךיד טעב

 ןיא לבור 40 טקישעגּפָא עגליוו ןופ ּבָאה ךיא זַא ,ןבעגוצ ךיא זומ ַאד

 ןיא סָאד, :ןקור ןיימ) רעטניה םהעההעד ?ָארויכב !יא םורַא רָאי 2 ןיא

 .?סישרָאפו םעדו שקישעגּפָא טָאה סָאוװ רעד

 ;ןדלָאמעג טרַאה ןוא גנערטשי ןרָאװעג לָאטַאטימ זיא רָאטקעריד רעד

 טשינ רַאז רעד ֹוצ ןוא עֿבעלדנעטשרַאפמוא ךס ַא טדעו ריא ---

 - .רייר עקירעהעגנָא
 ןענעז ןענָאזעּט יד .ןכוז טשינ טציא ךיא לעװ רָאישקַא רער דֹנַא ןייק ---

 ןרַא ָאימק8 עיירפ ןייק ןענעז ָארויב ןיא ןוא גנַאג ןלופ ןיא ןיוש םומעמוא

 .ָאמשיג
 !ןֿבילב טשינ םוטַאב ןיא ןָאק ךיא ---

 !םיטַאֿב ןזָאלרַאֿפ ןגעװ קנַארעג ןדעי ּפָאק ןופ םױרַא טֿפרַאװ ---

 רעד ןיא ךייא ןעמ טעװ ןַאֿטַאטַא ןופ לעפַאב ןשיוק זַא ,ךייא ןרָאװ ךיא

 !עבָארּפ ףיוא םײג .ןֿפױקרַאֿפ טשינ טעליב ןייק ןַאב ןפיוא עסַאק
 ;לוב:ןעמלַאּפ ןקיטכערּפ ןפיוא קעװַא ,רעטַאעמ ןופ סױרַא ןיב ךיא

 טרָאּפ ןיא .פשינ ךיא סײװ ןסעזעג ןיב ךיא גנַאפ יוװ .םי גערב םוצ רַאװ

 2ָאנ ןיק ףיש ַא ּפָא טייג םורַא העש 2 ןיא זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה

 לעטָאה ןופ ןוא ןַאב ןופ קעּפעג ןיימ ןעמונעגוצ בָאה דיא ןוא קסײסָארָאװ

 רימ יײב ןצרַאה ןיא ןוא חומ ןיא ...ףיש ןפיוא טרימעגרעבירַא יז ןוא

 .םי ןצרַאװש ןֹופ גערב םייב ןעגנַאנעגמורַא ןיב ךיא .טמערוטשעג טָאה
 :עג רימ טימ זיא ןרָאי יד רַאּפ סָאװ ,ץלַא טבעלעגרעביא בָאה דיא

 עלַא ,ןסוהדרַאּפ ןוא ןדיירפ עלַא זטסָאמענ ןוא ןגיוװעג כָאה'כ .ןעש
 ןיא ןעגנוֿכײרגרעד יר ןשיװצ זַא ,ןעזרעד ֿבָאה'כ .סנטָאש ןֹוא רעכיל

 םָאד ןיוש טייקכעלקריוװ רעד ןיא ןיפעג ךיא סָאװ ,םעד ןוא גרוברעטעּפ

 ןַײז טשינ טעװ סע ןוא ןייז טשינ ןָאק סע ןוא ָאטשינ ןיא ,לָאמ עמייוװצ

 !געװדײיש ןפיוא ייטש ךיא ...גנַאהנעמַאזצ ןייק ,טײקמַאזניימעג ןייק
 ןמימ ּפָא דיז קנופ ךיא :ןֿפילשַאכ ךיא זומ ,ןגָאז ךיז ךיא זומ טנייה

 ;קעריד רעד ןדלעמ דלַאב ךיא ףרַאד ןַאד ?רעפַאעט רעמוטַאב ןיא  ּפָאק

 ןוא קנַארק ןיב ךיא לײװ ,ןעמוקעג טשינ עֿבָארּפ ףיוא ןיב ךיא זַא ,רָאש

 ןגרָאמ טיירג ןײז ןוא טכערגיוװ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,ןגָאז םיא ףרַאד

 !עיװַאלֿפָאװארּפ -- :ג ע וװ ס י | א | ײ א בָאה ךיא זַא ,ןרעהוצסיוא

 וו טנוזעג ןיב ריא זַא ,עיניאָארעה רעד ןגָאז ךיא לעװ ןגרַאמ ןוא

 ..יָארעה רעבלַאה ַא ןרעװ ןוא רעב ַא
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 טגײלעגקעװַא ןוא טסָאּפ ףיוא םירש עקישסַאה טימ קעװַא ןיב .ךיא

 ;ןושלה הזב ענליוו ןייק שעפשד א

 עניימ ,ךייא שוק ךיא .לָאמ| עלַא) ףיוא עגיב ידי זָאלרַאפי ךיא ,,---

 = - "!ערעייק

 ןיימ זיא 2 יַאמ ןיא ,1 רעבַאטקָא ףוס ןיא ןעוועג זיא סָאר .

 ןופ זיוה סָאד טזָאלרַאפ טָאה על'הנח :ןרָאװעג ןכָארבעצ ןבעל:עילימַאפ
 ,מוא ןוא טגלע טפיפעג ךיז ,םַאזניא ןבילבעג ןיב ךיא .ןרעטלע עניימ

 טָאה ...טשטילגעגּפָארַא ריז טלָאװ ךיא סָאוװ וצ סייװ רע ןוא ךעלקילג

 ןייק טרישזַאגנַא וװעיאילעיב רָאטקעריד רעטשרע ןיימ יכוי ףוס ןוא ךימ

 .םיוא טָאה ַאד ןוא ...1019/13 ןָאזעסרעמניװ ןפיוא װַאלסָאנירעמַאקעי

 | ...ןז עשירעפעש ןיימ ןטכילעג

 םי ןצרַאװש ןופ גערב םוצ רענעייל םעד ןרעקמוא רעבָא זומ דיא |

 ענעי רימ טימ ןבעלרעביא ןייז חירפמ ךיז םיא ןשעב ןֹוא םוטַאב ןַײפ

 | .לַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןָאזעס ןזיב םישדח 8
 : ו

 יא יא

 ,בגא ,ןענעז סָאד) -- ןמ:22 ,21 ,20 םעד -- רעבָאטקָא ףוס ןיא

 :נוא ןוא קירוצ רָאי 6 טימ םָארגָאּפ רעסעדָא ןופ סעטַאד ערעטצניפ יד

 ךיא -- שַּפִפ רעטשּפ ַא טשינ ןעװעג וימי ?כ זיא רבד לעב רעזד

 -- ו רעקיטסיפא) רעקיטנעצָארּפטרעדנוהו ַא ןוא יי?בוקמ לעב, לקיטש ַא

 ּפִא םי ןצרַאװש ןפיוא ךיז ןלעמש רעבָאטקָא שדֹוח ןיא געט ענעי

 .םי םעד ;שרעהַאב עכלעוו ,סרעטיוועגמוא ןוא ןעלּפעג יד בילוצ ןפיש

 רעד ידכ ףיש ןפיוא ןבילקרַאפ ךיז בָאה ךיא תעכ ,רָאי 1911 ןיא
 ?מנֲא וצ ןרעטש טשינ ןוא ןַאב ןפיוא "ןּפַאכ, טשינ ךימ לָאז רָאשקעריד

 רעטיוועגמוא סָאד זיא --- ,עיניאָארעה .רעד ןופ ןוא טסנוק רעד ןופ ןפיול

 טשינ ןעקנעדעג יז זַא ,טהנעמעג ןבָאה ןשטנעמ:םי עשלַא זַא ,ַאזַא ןעוועג

 רעגנע רעד ןיא ?טעב ןפיוא קידנגיל ,בָאה דיא ...סנױזַא ןוא סעכלעזַא

 :דָאב עטצייהעגפשינ ַא ןיא ןגעלעג םלָאװ דיא יז ז טפופענ ךיז ,עשויַאק
 ,רענײב יד ןיב רעּפרעק ןצנַאג םעד ךרוד טצענ ,טכייפ זיא 80 יד
 ,ןגיוא י- ןיא טכירק טייקטכייפ .יד ,ףמַאר ןטלַאק ַא ןירַא טסמעטָא
 | | | ..ןרעיזא יד ןיא
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 םָאדי :ליפעגלביא ןפימ ךיילנחַאפ ןיא טשינרָאג ץלַא זיא סָאד ןוא

 רעד ..םרעבנעעג סע שלָאװ ףיורש ַא יװ ,ױזַא םיוא טרעק .דײװעגניא עצַאנ
 =פסַארּפפ ןיא !ליוװ רעד ;עטַאּפַא עטולָאסבַא זיא דנַאטשוצ רעשיכיפסּפ

 יעיורג יד לָאז ,ליװ סע סָאװ ןעשעג לָאז ...ןעמונעגּפָא ,טרימָארטַא טושּפ

 ,פרעטצנעפ ןדנור זופ ביוש רעד ןיא ךיז טסייר סָאװ ,עילַאװכ ערעטצניפ

 :סעילַאװכ יד ןיא ךיז שעדיוה סָאװ ,ףיש יד לָאז ,זָאלג סָאד ןכערבכרוד

 לָאז ...ןעקניזרַאפ עילַאװכ רער ןיא ,ףָאלש סיז ןופ ?יפעג א ןָא טגָאי ןוא

 'רָאג !ןבעֿפ םצע םוצ ,ןליפ םוצ ,ןטכַאדש םוצ ;ץלַא וצ ףוס ַא ןעמוק
 =וצְ) ןרעהפיוא לָאז לעק םוצ ןוא ןרעק וצ ךיז ןרעהפיוא סעקשיק יד ןלָאז

 זַא ,ןטרַאװ ןוא ליומ סָאד ןענעפע וצ טייקידנעװפשיונ יד ןטָא ןייטשוצ

 . .ןסיוהד ףיוא דײװעגניא ןטימ ןעיירדסיוא ךיז סעקשיק יד ןלעוװ דלַאב

 ּנָאט ןבלַאה םורַא .דנַאטשוצ רעד טשָא םרעיודעג טָאה תעל:תעמו ַא

 קעװַא ןיב ךיא .ירגאג ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ :ךיא רעה {גרַאמ ףיוא

 =ָאװַאנ ןיב רעטיײװ ןרָאפ וצ נויקבעלנעמ ַא ָאטשינ ןיא יצ ןסיוװרעד ךיז

 ץרַאה רעיא ל?פיופ :;סיוא ךיז זָאל .השבי רעד טימ .קסײסָאר

 רעטנוא ךיז טמענ ליבָאמָאטיוא ןטַאװירּפ ַא פימ רעפָאש ַא ."!טסולג
 'זַא ,טכודעגּפָא דיז טָאה רימ .העש 19 ןופ ךשמ ןיא ןיהא ןעגנערב ךימ

 ןוא סבירש א ןעועג זןיא רעטעוו סָאד רעבָא ,ןוז יר טנייש ?מיה ןפיוא

 ךיא לָאז טנַאה ןפיוא ?בֹור 800 :טליפרעד ףכית סע בָאה דיא
 ןימ :טסיײה סָאד ,רעפוק ןיימ טגײלעגרַאפ םיא בָאה ךיא !ןבעג םיא

 רָאנ !ןיינ ...000 לָאמ 8 רשפא ןעװעג טהעװ זיא סָאװ ,בָארעדרַאג ןצנַאג

 .רע ליװ םינמוזמ
 =רַאפ א ןופ ?יפעג ַא שימ ףיש רעד ףיוא טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 ,ק?סײסַארָאװַאנ זיב געװ ןצנַאג םעד ןוא הסיפת רעקיביײא ףיוא ןטפשמ

 ,ןגרָאמ ףיֹוא גָאט םעד ןוא טכַאנ יד ,טנװַא םעד טרעיודעג טָאה רעכלעוו

 טשינ ,ףיש ןופ ךאד ןפיוא טעששרָאקעגנײיא | ס ע ז ע ג פ ַָא ךיא ןיב

 ץגדונ יד .טניוו ןקידנדיינש ןוא ןנער ןטפַאהֿכקע םענבירד ןפיוא קידנקוק

 רע וממערַאװעגרעטנוא ןופ ךיור א יז ןגיוצעג ךיז טַאה טיײקילײװגנײפ
 ןקידנע טשינ לָאמגנייײק ךיז טעװ סָאװ ,רופרָאפ ַא יוװ ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא

 - יי | .םקירגערַאפ רָאד ךיז טָאה סע רעבָא

 משינ ?בלעטָאה א ַא ןיא טקישכענעגרעביא ךיא בָאה קסײסָארָאװָאנ ןיא
 ןוא געט עכעלטע ףיוא ןשמוקעג ןיב ךיא זַא ,קידנדלעמ ,טרַאּפ ןופ טייוו

 ןרעװש ןופ דימ ךיא ןיב טנייה ?ײװ ,ןגרָאמ ןבעגּפָא ךיא לעוװ סַאּפ םעד

 ךימ בָאה ךיא ...ףיש ןופ שזַאנַאב םעד ןעמענּפָא טשינ ןָאק ןוא ןעמיווש
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 ןיב ךיא זַא ,ירפרעדניא ןוא רעגעלעג ןעמערַאװ ןכיײװ ןיא טורעגסיוא סוג

 ןליוִו ןקיאור ןוא תובחה ןיז זעזרעד ןוא םי םוצ רעטורעגסיוא ןא סיױדַא

 ,הפודג ַא ןוא גנושירפּפָא ןַא ,דיירפ ַא טלעװ רעד ןיא ןייז ןוא זשרעהו וצ

 ןָא ק ש גי ב רעד ןופ ן| ײ ג קעע װ ַא ,זַא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 ...טשיג ךיא

 ?ע גי ב רעד ֹוצ ג ע וװ םעד ןעמ טניפעג ױזַא יװ רעֹבָא
 עשירעפעש ןופ ןלַאװק ןגָאלש סע וװ ,ןיחא ןעמ טכיירגרער ױזַא יװ

 ?ןשינעכוז

 ?יר ןֹוא ןכורעג יד ,תוחור ןוא רעטסיײג יד סיוא ןעמ םריימ) ױזַא יוװ
 :ָארעה ןוא רעבָאהביל עטשרע ?"סרעדלָאב:רעדלַאה,, עניימ ןוֿפ --- תוח

 -- ?ןרָאטקעריד רעמוטַאב ןוא ןרעסישזערטּפױה רענדָארג ?סעיניא

 ןזָאל וװ ?פירט עניימ ןרעק ?ןקילב עניימ ןדנעוװ ךיא לָאז ןיהא וו

 ?ץרַאה זופ ןעמַאלפ יד ןענערבסיוא

 קידנהָאפ .װָאקרַאכ ךרוד ןעמ טרָאפ קסײטָארָאװַאנ ןופ ענליוװ ןייק

 (תעל תעמ 8 זַא ,טנייש רימ)) וקַאב זיב ווָאקרַאכ זופ ךיא ןיב ,םימַאב ןייק

 .עקידנעמַאזוצ ןוא ןסעומש ערעזדנוא ןוא ,עמַאד ַא טימ עּפוק ןיא ןרָאפעג

 ,ןבילבחאפ ןבעל ןצנַאנ ןפיוא רימ ןענעז ןעקנַאדעג ,ןליפעג ,ןעגנובעלרעביא

 ריא טימ רָאנרער בָאה ךיא .ךיז ןבעלסיוא ןקיטסייג ןיימ ןופ לייש ַא יוט

 2ַאפ ריא ןַא ,קנעדעג ךיא ,טרידנַאּפסערַאק רדָאירעּפפײצ ןסיועג ַא

 .אירָאטקיױװ ,רימ טנייש ,ןעמָאנ רעד ןוא ,ַאיַאקצַארָאמָאד ןעװעג זיא עילימ

 רעיײז דיז ןבָאה רימ ,עשנעָאנ טנגעגַאב יז זבָאה ןָארעּפ ןפיוא וקַאב ןיא

 יז ןיא רימ יב .ןירענעמרַא זַא זיא יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז .טננעזעג סייה

 טשינ ןָאק ךיא .ןיליוּפ ַא ןופ שלַאטשעג ַא יז ןבילברַאפ קידנעטש ףיוא

 געט 8 רעדָא 2 יד רַאפ עּפוק ןיא רימ טָאה עמַאד יד :רעיונעג ןרעלקרעד

 ןיימ ןופ ןגעװ יד ףיוא לעװ ךיא זַא ,ןביולג ןטסעפ ַאזַא טימ טקעטשעננָא
 ןבעל ןיא ןָאק ששנעמ ַא עכלעוו ,תוגרדמ עטסכעה יד זיב ןײגרעד ףורַאב

 ;דימ ןליפרעד נעלפ יא ןעוו ,ןגעוװ עקידהעטייוו עניימ ףיוא ןוא .. וב יירגרעדו

 ןימ ןקַאהרעביא ןביױױהנָא ןגעלפ עיצַאנגיזער ןופ זטנעמַאמ ןעוו ,פייק

 ט ע ר ט ּפ ָא ןגעװ ןטכַארט ןביוהנָא געלפ ךיא ןוא ,עיגרענעסנבעל

 ?!עיורפ םעד טָא ןופ טלַאמשעג יד ,ןײזטסווװַאב ןיימ ןיא ןכױשטסױרַא טםנעלפ
 ןכיה ןופ ןרעפס ןיא טמעפטָאעג ןעמַאזוצ בָאה ךיא ןכלעוו טיפ ,ןזעװ

 טשינ טָאה לָאמניק רעבָא ,געפ עצרוק ?כח ךס ?יפעג ןפיט ןופ ,קנַאדעג

 ןיימ ןיא ןביולג ריא זופ גנוקריוו יד ןשרעה וצ ןליװ ןיימ ףיוא טרעהענפיוא
 ...ףוראב
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 ןענעז ,רַאילּפמעזקענעיורפ ןקיטכערּפ םענעי םימ טכענ ןוא געט יד

 ?נָארפ םָאוװ ,םעד ןופ ץענערג יד רעבירַא םשינ עדנוקעס ןיא ןייק ףיוא
 | ,,/4/01116 2ת100/196  :ןפור ןזיוצ

 ןזעוונעיוהפ ןלעדײא םעד טָאה סָאד זַא ,ךעלנײשרַאװ רעײז זיא סע
 ןוא ןריּפסקעש ןגעוװ דיירו עשימרוטש' יד יוװ רעקינייוװ טשינ שרינָאּפמיא

 יד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןגָאלַאנָאמ ןוא רעדיל ענעדָאלעגנָא רעייפ שימ
 יב - .עּפוק םעד וטקיפעגנָא ןתעל:תעמ

 רעװָאקרַאכ ןגעװ טלייצרער ךס  ַא טָאהו ַאיַאקצַארָאמָאר ַאירָאטקיױל

 2ונ יַאלָאקינ רעטמירַאב רעד טריפעג ןרָאי ענעי טָאה סע ןכלעוו ,רעפַאעט

 .זָאקינקעגיק שטיװעיַאלָאק

 ;תובחר ןייז ןיא קידנקוק ;םי גערב םייב קסײסַארָאװָאנ ןיא קידנעייטש
 ןוא ?עז ןײמ ןופ ןשינעפיט יד ןיב טרעדיושעגפיוא ןוא ןפרעדורעגפיוא !

 בָאה -- ,טגָאלּפעג ךימו ןבָאה כָאוװ ,תולאש יד ףיוא הבושת א קידנכוז ףוג

 ןופ םיײג סָאװ ,סַאּפ םענרעניטש ןלָאמשי ןפיוא םצעזעגקעװַא ךיז ךיא

 יד טזָאלעגּפָארַא ,רעטעמ 12--- 10 א ןופ גנעל ַא ףיוא ןיירַא םי ןיא גערב

 :עפליפ ןייק) טפיטשיילב ַא ןוא טָאנקַאלב ַא ןעמונעגסיורַא ,םי םוצ סיפ

 :ןביירש ןביױהעגנַא ןוא (ןעוועג טשינ דָאנ ןענעז סרעד

  =עו םורַא ןעגנוגנידַאב יד .ששיוװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ רעטצעשעגפיפ ,

 געפ 9 םימ בָאה ריא .טסנוק ןגעוװ ווירב ַא ןביירש וצ עקיטסניג ּפַאנק ןענ

 עניב יד זָאלרַאפ ךיא זַא ,יורפ ןוא ןרעטלע עניימ צו טריפַארנעלעט קירוצ
 טימ ליפ ןוא םי ןצרַאװש ןופ גערב ןפיוא ךיא ץיז טציא ;קידנעטש ףיוא

 9 ע װ עניב רער ןָא { בם ע ? ןַא ,ףוג ןוא ןצרַאה ןופ םידעפ עלַא

 ןופ קעװַא ןיב ךיא יֹוװ ,םעד ךָאנ רעבָא .טשינ ? י וװ ןוא טשינ ךיא
 עניב יד ףיוא ךיא בָאה ,קירוצ רָאי ןבלַאהשרעדנָא טימ קנַאבלוש רעד

 ,טײקכעלסעה ,טײקיזָאלטנעלַאפ ףיױוא ןיולב ןסיוטשעגנַָא ריז רעטשרב

 ."טיײקמערָא רעקיטסיײג ןוא טײקיזָאלצרַאה

 ןגיוא עניימ ןיא זיא ,וָאקינלעיניס ,רע זַא ,ןדלָאמעג ךיא בָאה רעמיייול

 =ַאר ךימ ,ןלעװ סע םעװו רע ביוא ,טלָאװ רעכלעוו ,שטנעמ רעקיצנייא דעד

 ...םנורנּפָא ןופ ןעוועט

 -- ןבַאז עשיטקַארּפ ןגעװ { ד ע ר זַא ,טנרַאװעג םיא בָאה ךיא ןוא

 =ימ ,ןוא תורוש יד ּוטָא םיא ךיא ביירש רַאפרעד ןוא טשינ ךיא ן ָא ק
 וצ ךימ דיא לעװ ,רעטעּפש גָאט ַא וטימ ןענעייל יז טסעוװ רע זַא ,קידנענ

 פעוו רע ביוא ,ןוא ןעמיק לעװ ךיא ...רעמעּפש געש ײװצ ופימ ןדלעמ םיא
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 ר ע ד עי ףייא ןרעפטנע ןוא ן ג ײ וװ ש -- ךיא לעוו ,ןעמענפיוא ךימ
 .ןלעמש רהימ טעװ רע עכלעוו ,ענַארפ

 ..וכלעמשַאב ,זָאקרַאכ ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב םורַא געט יײװצ ןיא

 .ןײרַא רעטַאעט:טַאמש ןיא ירפ 10 םוהַא קעװַא זוא ןטרַאק:טיזיוװ

 רעד ףיוא ןַאלּפמעברַא םעד ןופ .ןבױהעגנָא ןיוש ריז טָאה עבָארּפ יד

 םיִאמסלֲאמ ןופ עבָארּפ יד טייג סע ןַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה טנַאוז

 .קוחד ןופ סױהַא טשרָאקַא ןַאד זיא רעכלעוו ,''תמ רעקידעבעל,

 ןפעבעג ןוא עשרַאקשיזיװ ןיימ רעיטרָאּפ םעד ןבעגעגּפָא בָאה ךיא
 רעימרָאּפ רעד .ןטרַאװ ךיא לָאז יצ ןשטיוועיאָאקינ יאֿכָאקיג יב ןנערפ

 רער ךיא בָאה ריס רעטנפעעג רעד ךרוד ןוא עניב רעד ףיוא קעװַא זיא

 טָאה רימ יב ...עיצימטעפער רעד ןופ ןעגנַאלק שליײוװ עצרוק ַא ףיוא פרעה

 לָאמַא טימ .ןעיירד זעמונעג ךיז טָאה ּפָאק רעד ןוא םעטָא רעד טּפַאכרַאפ

 .80 עּפַאנק רָאי ַא ןֹופ ריציפָא ןַא רימ וצ וצ טייג

 ?ריא טפרַאד סָאװ ?ןָאט וצ ָאד ריא שגיליװַאב סָאוװ ---

 .ןשטיװעיַאלָאקינ יאלָאקינ ףיוא םרַאװ ךיא ---

 .שמיוועיאלָאקינ יאלָאקיג ןיב ךיא ---

 .סיהַא םיוק ךיא ל?למַאטש --- ...װָאקינלעיניס ---

 טנַאז וָאקינלעיניס שטיוװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ןיב ריא !ָאי ,ונ ---|

 .ןבָאה רימ ןופ שטפראד ריא סָאװ ךעלכַאז

 .?יקסװערָאמ ,, ;סייה ךיא ---

 ?רעטיײװ ןזיא סָאװ ...םענעגנָא רעײז ---

 ?ווירב ןיימ ןשלַאהרעד טָאה ריא ---

 הילת רעד ןופ רענעמונעגּפָארַא ןַא יו ןעזענסיוא יאדווא בָאה ךיא
 ?טרָאּפ רעד רעבָא ,ןעשעג םלָאװ םורַא טונימ ַא ןיא סָאװ סיײוו רעוװ ןוא

 6 || | רעב רעד ןופ שהעקעגמוא ךיז טָאה רעיו

 ןיא םיא וצ ןעימַאב ךיז ןטעבעג טַאה ששיװעיאכָאקינ יאלָאקינ ---
 ןײז רע טעוװ םורַא 20 שונימ א ןיא הקספה רעטשרע רעד ןוא .טעניבַאק

 עבָארּפ יד ןסייררעביא .גנוקידפושטנַא ךייא ייב טעב רע .טסניד רעיא וצ
 רע טלָאװ ,עבָארּפ רעד רַאפ טמוק ריא ןעװ .ךעלגעממוא רַאֿפ רע טלאה

 ךיז ריא םליװ ..ןעמענוצפיוא ךייא ידכ בייהנָא םעד טנײלעגּפָא ןרעג

 ' ?ןײרַא םעניבַאק ןיא ןעימאב
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 ;ןצמוא טָאה --- ?רָאינעס;ןװָאקינלעיגיס וצ ןעמוקעג טנעז ריא ---

 .ךעלטייד ןוא רָאלק טרער ָאש --- ;ריציפָא רעד ןפוהעגסיוא ןדירפ

 ןוא ?יאלָאקינ, ןעמָאנ ןטימ "קָאנעב א ןיא סָאד :סיוא ךיז טזָאל

 פני זעמ ןוא-"װָאקינלעיניס , טגָאז זעמ זַא ,קיטכיזרעפייא דימת זיא רע

 זא ,גנוטּפױהַאב רעטלַא רעד וצ עיצַארטסוליא עקיברַאפ ַא .םיא טשינ

 ..."םינב עניילק טפָא ןבָאה םעטַאמ עסיורג,

 טײלנַאב עינַאריא רעטכייל ןופ ?כיימש א טימ טָאה רעיטרָאּפ רעד
 ,טקוקעגנָא ךימ טָאה ןוא עזַארפ עזייב ס'רָאינוי --- װָאקינלעיניס, םעד

 .פעניבַאק םוצ ןײגכָאנ םיא לעװ ךיא זַא ,קירנטרַאװ

 :עג ךיא בָאהו -- ןרעקמוא םורַא 10 טונימ ַא ןיא ךיז לעוװ ךיא ---

 טשינ עזוַאּפ רעד וצ טעװ ריא ביוא רעבָא ,טקיליװַאב ריא יו ---
 ;ינ טימ עבָארּפ רעצנַאג רעד ןופי ףוס זכָאנ יו רעירפ ריא טעװ ,ָאד ןײז
 .ןדער וצ וטייקכעלגעמ יד ןבָאה טשינ ןשטיװעיאָאקינ יאלָאק

 0 ,רַאלק רימ) זיא סָאד ---

 ןימ :טשינ ?לפייווצ םוש ןייק ...רַאוטַארט ןפיוא סױרַא ןיב ךיא

 םענופ גנושֿפַאה ןוא ןָאט ןיא וֿפבפיוא | ופ ןרָאב א ףיוא ןלַאפעג זיא ולירב

 ;לעיניס ַאזַא ..."!אבה ךורב, רעכעלדניירפ ַא ןעגנולקעג טָאה רעיטרָאּפ

 טָאה רע ..שכיל טימ ןרוטַאנ:רעלטסניק עקיצרַאהסײה ,עגנוי טכוז ווָאקיג

 עקידשפנ:תריסמ עצנַאג ןיימ ,תמא ןצנַאנ ןיימ טליפרעד תורוש עניימ ןיא
 ןיא ...טפופ ריא דָאנ טפַאשקנעב ןיימ  ןוא טסנוק רעד ןיא טייקטבילרַאפ

 ;טימ א ךיא ןיב 98 ןיא ןוא ןעמענפיוא ךימ רע שעוװ םורַא שונימ
 | ...רעטאעט ןיא רעמעברַא

 !טעבעג ןיימ ףיוא םענ !הליפת ןיימ רעהרהעד ,טַאג רעפיורג ,טָאנ
 !התפת ונק במה ךרצואו חתּפ םימש ירעש

 28 וצ רָאנ ןעמ ןָאק ןטלַאהסיוא סָאװ ,שינעּפַאלקצרַאה .ַא טימ

 טשינ ןיא רעיטרָאּפ רעד .רעטַאעט ןיא טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ,רָאי

 ...פקנעב ןקידרעירפ ןפיוא טצעזעגוצ ךיז בָאה ךיא .רעמיצרערָאפ ןיא ןעוועג

 | ...ןקידנע םונימ עדעי ךיז ףרַאד טקַא רעד

 ןיימ ןָאמעג ּפַאלק ַא ּפָאק ןיא רימ טָאה -- ??טכערניױװ ןוא !ונ,

 טונימ 18--10 יװ רעמ טציא םעוװ וָאקינלעיניס :קיטיײוװ רעשינָארכ
 םימ ןגרָאזַאב טשינ טניה ךיד טעוװ רע ביוא ןוא ...ןפלַאה טשינ ךיד
 רעפיפ ןיא'ס ..סַאג ןיא ןקיטכענ ושסעוו ,ןפָאלש וצ טייקכעלגעמ ַא



 ריד ןוא ?דנגער ּרעקיטסבראה א ןְּפיִג ןָאק'ס ,טלַאה זיאיַּפ ...טסבהאה

 ...ּםי ןעּרַאװש ןיא ףיש !פיוא לפענ רעד יװ יוזַא םירעדעג יד ןקיײװסיוא

 :ישזָאװַארּפ טקנוּפ ןופ ןבײהנָא ושזּומ ןולָאּפינלעיניִּפ טיִמ סעומש םעד

 !טּכערסנבע? ,ַאװפסלעמ

 טָאה רעיטרָאּפ רעד .טלַארּפעצ טיירב ךיז טָאה עֶניִּב רעד ןופ ריש יד = -
 .רעליּפשיוש עכעלטע םיא רָאנ ןוא ןזיוװַאב ךיז

 טימ רעיִטְרָאַּפ רער שנָאז ?טרעקעגמוא ןיוש ךיז םָאה ריא ---

 ,טלדיזעגסיוא ךימ טָאה שטיװעיאלָאקינ יַאלָאקינ :?כיימש ןכעלדניירפ ַא

 .ןיוש טײג רע .שנעה יד ןופ טזָאלעגפױרַא ךייא בָאה דיא סָאװ

 ?ענסיוא בלַאה ווָאקינלעיניס ןענַאמשעג זיא לעװש סייז רענעי ףיוא

 .ענַארפ א ףיוא ןצימע טרעפשנעעג קיטנַאק .ריט רעד וצו פיירד

 םייכ ,גנַאגסױרַא םוצ ןָאטעג סיר ַא דיז ךיא בָאה ןגיוב ןופ ?ייפ

 .קישטזָאװזיא רעקידרעפיײװצ ַא ןענַאטשעג זיא רעטַאעט
 העש עבלַאה עּפַאנק ַא ןבָאה רימ !ילפ .רעלענש סָאװ ןַאב םֹוצ ---

 .גרוברעטעּפ ןייק גוצ םוצ
 ומייצ ןייק רשפא ...טשינ ךיא סיײװ טכַארשעג טָאה וָאקינלעיניס סָאװ

 ןוא טכַארמעג טמיטשַאב טָאה רעיטרָאּפ רעד .ןטכַארשי וצ טאהעג טשינ

 .ןענופעג טשינ גנורעלקרעד ןייק
 סָאװ עדוי ימ ןיב ךיא זַא ,ןשכַאדש טמיטשַאב טעװ רענעײל ןיימ

 יד וצ ןרעקמוא רענעייל יד ןופ רעוו דיז טעוװו רשפא ...םדא ארּפ אראפ

 יד ןענָאמרעד רעפייווצ א טעוװ רשפא ?רונח ןטלּפירקרַאפ ןגעוו ןעלטיּפַאק

 ,ןעזרעד רשפא טעװ זיא סע רעװ ןוא ?"ןענריטקָאנ , יד ןגעװ ךעלטעלב
 רעטַאעמ סװָאקינלעיניס ןופ לעװש ןפיוא טנעדיצניא םעד טָא ןיא ןַא

 ןופ ,ןשינרעדיײלש עניימ ןופ עידעגַארט עצנַאג יד טליּפשענּפָא ךיז טָאה

 ?ייקירוצ} ןֹוא ןיהַא , ןיימ

 ,טכיזעג סרעמָאּפ ןיימ ןגיוא עניימ רַאפ טַאהעג קידגעמש בָאה ךיא
 רעד יװ רעפיש דָאנ ןוא .גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ שזָאלעג דיז בָאה ךיא תעב

 יד זַא ,ןויער רעד טגָאלּפעג דימ קיטיײװ טימ טָאה ןסיוועג ןופ רעטיצ

 רעד זיא ּסָאוװ ,סניוזַא סעּפע ןופ ןסײרקעװַא ךימ ןלעװ ןטלעו ערמערפ
 .רעומכעלעג ןזָאלגרָאז ןיימ ןופ ,שטנעמ ןימ םוצ טפַאשביל ןיימי זופ רקיע

 הבישי ןייּק בָאהו ךיא ּםגהו --- טייקשידיי רעקידרוחב:ּהמישי זופ ליפעג ּפָאד

 רעד זולב טשינ ןייז וצ םניישעג רימ טָאה -- ןעזעג טשינ ןגיוא יד ןיא

 ןיימ ןופ --- אפיממ ןוא ?לכַּב ןבעל ןייַמו ןּופ דוּסי רעֶצנַאג רעד --- "רֵּקיֵע ,

 | .טּסָנֹוק ףעד ןיא ןַּבעפ
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 :יפש ןקימורא ןיא טסימ !קיּפעלק ןופ ןפָאלשונַא דיא ןיב םומַאב ןיא

 רעייז ןכַאה סָאװ ,םידמושומ עכעלטע ןעזרעד ךיא בָאה וָאקרַאכ ןיא ,רעג

 ."ןזדניל , לּפעט א רַאפ !בעגעגּפָא טייקשידיי

 .ןגָארט ןגיוא יד ןיהוול ןפָאלטנַא ךיא ןיב לּפעט םעד טָא ןופ

 ןײגרעד טפרארעג בָאה ךיא ווו ,ןיהַא ןגָארשעג ןבָאה ןגיוא יד ןוא

 .ןעגנַאגרעד ףוס ?לכ ףוס ןיב ןֹוא

 .ןדַאקירַאב ערעווש ןגעלעג רָאנ ןענעז געװ ןפיוא רעכָא



 רורב:ןעילימַאפ .זא

 ?םוהַאב רעטכירעגמוא זַא רַאפ רענעייל םעד ןזײװסיױא ךיז זחמו סע
 ?ליװ,} רעטערנירגַאבמוא ןַא יוװ ןעזסיוא קפס ןָא ךיוא םעוו סע ןוא גניפ

 :עעשעג עקידרעטיײװ יד ןרעדליש ָאד ?יוװ ךיא רעבָא ,סקָאדַארַאּפ "רעד
 2רעביא רעד רעטנוא ,רימ םורַא ןסקַאוונָא ןביױהעגנָא ןבָאה עכלעװ ,ןשיג

 (ןגָאז רימָאל ,"לז םג רעדָא) "ל רו ג, ןוא *ז ?י וו, ...זַא ,גנוגייצ

 ןענעז יז :רע מס ך ָא נג .עבפמ ןייא ןֹופ ןטײז יײװצ ןענעז סָאד --

 1{ צ ג ַא ג ר ע ר ןפיײוװצ םעד רענייא ;קיגנעהּפָא ןטיײװצ| ןופ רענייא

 ןעמ ןַאק "ם װ ש ַא ם ןכעלדײמרַאפמוא ,, ןופ ןרוּפש ןוא םינמיס .יײז

 ןופ ןקורדסיוא יו ,קוק ןטשרע םייב סיוא ןעעז עכלעוו ,ןלַאפ ןיא ןעניפעג

 :ןלכ ןופ ןלַאפ ךיז רַאפ ןבָאה רימ ווז ,ָאד .טרעקרַאפ ןוא ...ןליוז ןפסעפ

 2ַאב ןרעפיש יב -- ןקעדפיוא ןעמ ןַאק ,"7 ַא פ זו צ ןזיטב , טשרמ

 זַא ,טבַא ןיא ןעמענ ןומ ןעמ) ן לי וװ סנשטנעמ םער --- ןטכַארט
 -- אקווד טשינ ,ףירגנָא ר ע וז י סע ר ג ַא -- אקווד ואל ןזיא לי

 רעקידתונשקע ןיא -- ךיוא טפָא טקעטש זליװ ..םידי ישעמ ,ט ַא ט

 רס ַא ןא ןֹוא רע יוד סיוא ,טײ הנט? ַא הע גסיוא

 םגה זַא ,ןזָאלסױא זילַאנַא ןרעפיט ַא ייב ךיז טעװ ייטייקילעפוצ , ןופ ןלַאפ

 ?וצ טנָאקעג משינ רעבָא רע טלָאװ ,לַאפוצ ןופ אצינלעוּפ ַא זיא לַאפ רעד

 .רעיודסיוא ןָא ןעמוקדנַאמש

 ןעגנוגנידַאב יד ןיא ױזַא יװ טרעדלישעג טיירב ןוא יונעג ןבָאה רימ

 רעזדנוא טָאה (י"רעטרַאפ סעמאמ דעד ייב ,,) ןרָאי עשרעדניק עניײז ןופ

 .ןליו ןופ רוּפש ןדעי ןרָאלרַאֿפ רבר לעב

 סָאד ןטייקירעװש ,תונויסנ עכלעוו רעביא רעטעּפש ןעזעג ןבָאה רימ
 ןייז גיוא זופ קידנזָאלסױרַא טשינ ,טזיירפשעג טָאה ל?גניי עזָאלנליװ רעירפ

 רעטָאפ -- עקיבוטש יד זַא ,ןרעוװ טנָאטַאב ןומ ָאד .ליצ ןוא לַאעדיא
 :סיוא טשינ םעװ רע זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענעז --- םיבורק ,רעשומ

 ןוא געװ ןײז ףיוא ןעמיוצ עקיכעטפש ןוא *ןענַאיּפרַאקס , עלַא יד ןטלַאה
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 :עּפ ןיא רָאי יירד יד ןוא ...םײהַא ,י"קירוצ , ןפיולוצ זעמיק רעדיוו טעוװ

 יד וצרעד .םורַא ןעמעלַא תולעּפתה ןיא טכַארבעגנײרא ןכָאה  גרוברעש
 -- *"קסװָאלװַאּפ, השעמ יד ,ךוזַאב סוָאשַאמלָאד :םיטרּפ עלופטקעפע

 ןוא ,ןמַארטעגרעבירַא קיטליגדנע זיא לעווש רעד זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ןוא .םימי עטייוו רעביא ןעמיווש שזָאלעגקעװַא דיז טָאה "רלעה , רעזדנוא

 !ייסרשפא , עלַא וצ ףוסו ַא .םוטַאב ןייק שזַא קעװַא ךיז טזָאל רע :הוה דכ

 עניב יד זָאלרַאפ ךיא,; :םוטַאב ןופ עמַארגעלעש ַא לָאמַאטימ טמוק

 ,תועמשמ ,ןכַאפ םעמומ:סרעטעפ ,ןעלבוי עמַאמ:עטַאמ ."לָאמעלַא ףיוא
 ;רַאפ ,זיא ?טסישרַא, םוצ גנופכַא עדעי --- ?םידידי ...ןטסיופ יד ןיא

 .טניוו ןפיוא ביופש יוװ ןדנוװשרַאפ ,שקלעוװחַאפ ,ןטָארטעצ ,ךיז טייטש

 ןא ,רעפעשטששיּפעצ ַא ,דיחי:ןב רעמעוועלאבעצ ַא םייטש ןגיוא יד רַאפ

 :רַאפ םיא ןיא סָאװ ,םויק זײז אנקמ רָאנ ןיא ןעמ ןוא רעמפקפרעצעגסיוא
 :שןַארד ןוא ןטַאװַארק ענעדייז ענייז ,קיטליוװ ןיײז ,סײקטַאז ןײז ,מגרָאז

 / .טָאטש רעד רעביא ןרָאפמורַא ןעז םיא טגלעפ ןעמ עכלעוו ףיוא ,סעק

 ;קע ןיימ ןֹופ ךַאלפ עטשרעביוא יד רָאנ ןעוועג זיא ץלַא סָאד רעבָא

 ןכעלרעסיוא םער רעטנוא .געפ ןוא ןכָאוו ,םישדחו ענעי ןיא ץנעטסיז

 ןַאק ךיא ...דנווװ עפיפ ַא טרעטייאעג ןֹוא טקיטולבעג טָאה ?יקיטליוװ,

 ?ךיא ןיב רעװ :טסווועג טשינ בָאה ךיא .ןרעדליש טשינ רעטרעוו ןיא סע

 :סיוא זיא רעכלעוו ,שפנעמ ןקירעי;20 ןופ עידעגַארט עפיש ןוא ערעווש ַא

 .ןדַאב ןדעי ןופ טלצרַאװעג

 ?יילזמ:םילש א,

 . !לזמ -- ןזיא לזמ:םילש

 עֶלַא געװ ןייז ףיוא ,טפמעקעג 'ילזמ , ןײז טימ גנַאלנרָאי מָאה רע

 ...מרעפעמשעצ ןעגנורעטש עלַא ,טקישײזַאב ןשינרעדניה
 :עטש ַא ןגעלעג ןיא ןבעל ןגנוי ןייז ןופ ּפַאפע םענעבעגעג ןפיוא רעבָא

 .ןליוו ןייז ןופ ןצענערג יד ןיא ןעװעג טשינ ןיא ןקיפײזַאב עכלעוו ,גנור

 סָאװ ,ןלייט ייוװצ יד ןופ ענייא ןצדַאה ןופ ןסײרסױרַא טזומעג טָאה רע
 רעדָא -- :טנָאקעג טשינ ײז ןבָאה ןעלקיױױװטנַא ךיז ןוא ןבעל ןעמַאזוצ

 | | !רָאיטקַא םעד -- רעדָא ,דיי םעד
 !ןבעל ןייז ןופ שלַאהניא רעצנַאג רעד ןעװעג זיא "רָאיטקַא

 ?סנױזַא סָאד זיא סָאװ ?"ריײ , -- ןוא

 יד ןופ סנטָאש ערעשצניפ יד יװ ,רעמ טשינ ןעוועג סע ןיא טלמעד = -

 .ןגיוא ענעקָארשרעד סנטַאט םעד ...ןוא ךעלסעג עגנע
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 /!עדריוװ עכעלנעזרעּפ :?"טייקינײלק ,, ןייא רךָאנ -- ןוא

 טיג ...טלעוו רעד ףיוא ןבעל םיא זָאל וצ יאנת ַא ןלעטש ןפרוווסיוא

 !ןיײנ --- קידיירפ ןּוא םכייל ןרעװ ץלַא לָאמַאמימ טעװ ,ךָאנ רע
 . | | !ןבעגכָאנ טשינ ןפרוווסיוא יד טעװ רע |

 םישדזז ענעי ןופ םירוסי יד ןייטשוצסיוא !רענעייל ,ןליוװ --- זיא סָאד

 ...ןליוװ םענרעזייא ןַא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה

 טסערפ סָאװ ,לזמ:םילש רעטעװעלַאבעצ ַא יוװ ךיא כָאה !עזעגסיוא ןוא

 .קיטליוװ ןוא ןבעל ןופ םיגונעת ןוא ןדיירפ עֶלַא טסינעג ןוא םמפיוז ןוא

 :עג -- ןײלַא ךיז ךיא ;טכַארַאפ ףיט קפס זָא ךימ ןבָאה םורַא עכַא |
 | .ןמלָאש

 געלפ למיה ןקיגָאמייב םעד זַא ,ױזַא ןעוװעג ךיא ןיב ךעלקילגמוא ןוא = |

 ןופ ןיימשפיוא געלפ ךיא :ךעלבעטשכוכ ץנַאג ןקקוצנָא ,,ימסיוא ךיא

 ?םיוא ריז ןביוהנָא שםגעלפ גָאמ ןופ טכיל סָאד תעב , רַאפ רעגעעג

 ,2וקנײרַא ןסַאג יד רעביא ןכײלשמורַא דיז ךיא געלפ {פָא אש ַא יװ .ןשעֶל

 ןכערּפשעג ןריפ ןוא ןגיוא ענעסָאלשעגבלַאה שימ ןציז ,עטנַאקַאב וצ ןעמ
 ?ריפ ?יירד --- םישדח עגנַאל ךרוד ןענעז ױזַא ...םוקמוא ןוא ןבעל ןגעוו
 י | | | | ?סקעז

 .טָאה קסנימ ןיִא .קסנימ ןייק טסַאגוצ ןרָאפעג ךיא ןיב רעטניוו םענעי

 ןעלפיּפַאק יד ןעמעוו ,רענעייל רעד .ןעזוק ןיימי ,עזיימרעג עשַאס טניוװעג

 ןיא עשַאס זַא ,סײװ ,ןבילברַאפ ןורכז ןיא ןענעז ןרָאירעדניק עניימ ןופ

 .םולפנייא ןקידנרידיצעד ַא טַאהעג ןוא רעיצרעד רעכעלפננייא ןיימ ןעוועג

 :ורג ַא ןיא םעבראעג רע טָאה קסנימ ןיא .רעטַאעט וצ גנארד ןיימ ףיוא

 2םֹוג קיסעמשינמלעההַאפ ןעװעג ןיא ,(יַאקטנָאד:ָאקסװָאזַא) קנַאב רעס

 יא ,ןכורבסיוא ערענָאיצולָאװער עמערטססע עקילָאמַא ענייז ,טריאוטיס

 ?עלַאב ןופ ןרעסַאװ עליפש יד ןיא ןײרַא ןענעז םישעמ ןוא ןעגנוגייצרעב

 ןפלאהסיוא טפרַאדעג ןוא ןיז ייווצ טַאהעג טָאה רע .ץנעטסיזקע רעשישַאב

 ןגעוו ןוא "הרות}, ַא זיולב ןרָאװעג "םזיסקרַאמ , אליממ זיא .החּפשמ יר

 | .ןעװעג םמשינ דייר ןייק ןיֹוׁש ןיא ייקיטעט רערענָאיצולַאװער

 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפי סע וװ, םקנוּפ ַא ןעוועג זיא םייה ןייז רעבָא

 | .רעמייוו קאסיא --- יז ןשיװצ ןוא "דנוב , ןופ רעוט

 ףעעזעגנָא ןופ םינָאדוװעסּפ רעשירַארעפיל רעד ןעוועג זיא "רעפייוװ}

 ' | .יקסשיניוועד רעופ ןשידנוב) םענ

 ַאדעג טלָאװ סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ,רוניפ ַא ןעװעג זיא סָאד

 /ץנעי ןופ עמכישעג יד ןביירש רימ ןעול ,למיּפַאק רעדנוזַאב א ןעמענרַאפ
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 :כַארמַאב רעשיטילָאּפ:ךעלטּפַאשלעזעג ןופ רעפרַאוװניש ןרעטנוא ןרָאיו

 ןלעװ רימ תעב ףד ןַײא ששינ ןעמענרַאפ טעװ טלַאטשעג יד רעבָא .ןעגנוט

 ?נא ייב !סעצַארּפ עשירעפעש יד ןיא ךוהברעביא ןופ ?עווש םוצ ןעמוק
 .רבד לעב רעזר

 ןיא דעל'םירדח עכעלטימעג יר ןיא זעזיימרעג עשַאס ייב קסנימ ןוא

 ןעוועג לכ םדוק רימ רַאפ רעטייװ זיא --- "ַאקװָאכַאיל , ףיוא --- טָאטש קע
 געט:רעבָאטקַא יד ןיא "רָאטַאנרעבוג רענקיװ , ןופ רוגיפ ערַאדנעגעל יד

 טליפעג ךיז געט עכעלטע ףיוא םָאה טכַאמ עשירַאצ יד תעב ,רָאי 1009 ןופ

 ?ַאר ןיא ומָאמש יד ןֹוא רעבַאטקָא 17 ןופ טסעפינַאמ ןכָאנ תושלח ןיא יו

 געט ענעי זיא רעשרעהײסקלַאפ רעד ...?קלָאפ,, ןכרוד --- ןרָאװעג טשרעה
 םעד םיא ןבענ ןפורעגנָא ךָאנ טָאה ןעמ} יקסשיניוועד קיזייא -- זעװעג

 .(*ןרעטש , :ןעמָאג

 :עג ןייז וטָאה ,שנעקַאב רעטעּפש ס רָאי ַא םיא טימ ךיז בָאה ךיא זַא

 .מריגירטניא ןוא טריסערעשניארַאפ ךימ ,ךיז טײששרַאפ ,טלַאטש

 ,זיוה ןיא ןדנוא וצ ןײרַא רעירפ יײװצ -- רָאי ַא טימ זיא רע ןעװ

 טָאה רע .גרוכרעמעּפ ןופ ווירב ַא םעניימ ןזיוועג רעטומ ןיימ םיא טַאה
 ,שיריי ַאזַא טביירש , :עגַארפ רעד םימ טשַאררעביא רעמומ ןיימ טלמעד

 :לישעג ומָאה רע ןוא *?שיסור שליּפש ןוא ןעמַאמ ַאזַא ןופ דניק ַא זוא

 טנפעעג ךיז ןטלָאװ סע ןטנָאזירָאה עקיטכיל ןוא עטיירב ַארַאפ סָאװ טדער |
 ע טָאה -- "טנַאלַאט ,)' תוחוכ ןֹוא ןסיװ ןיימ ּפָא ביג ךיא ןעוו ,רימ רַאפ

 יוזא דיז םקיטיונ רעכלעװ ,רעטַאעט זשידיי םעד -- (טגָאזעג קפס ילב

 | | .רוטלוק טימ ןשטשנעמ ןיא
 ןיוש ייסניוועג סיורג} ַא ןעוועג םירובד סרעטייוו זיא ןרעטלע יד רַאפ

 ןוא ...דײ ַא תועדה ?25 רָאד זיא רָאיטקַאו רעשידײ א סָאװ ,םעד בילוצ

 !דמש -- ןופ הנכס יד ןלַאפּפָא שטָאכ לָאז ָאט ,"רָאיטקא, ָאי ןיוש ביוא

 טימ זַא ,םייוו ךיא .זדנוא ייב תיכ;זכ ַא !רָאװעג רעמייוו זיא יױזַא
 יא רע םפָא יוװ רעכָא .ןכערּפשעג םעד !געװ טַאהעג רע טַאה רעטומו רעד

 לָאמ ןײא ןייק ריז םער ןגעוו ןוא טשינ דיא סיײװ ,זיוה ןיא ןעוועג זדנוא ייב

 | | | .טכַארטרַאפ טשיג
 ,טסוװעג ןוא קסנימ ןיא ןעשַאס יב םיא טימ ךיז ךיא בָאה טנעקַאב

 עטכער, יד קידנעייז ,טיבעג:רופלוק ןשידיי ןפיוא ךס ַא רעײז טיפ רע זַא

 . .ןיקצעלק סירָאב רעגעלרַאפ םייכב "*טנַאה
 ןופ ופמרעהרעד ךיא בָאה טפַאששנַאקַאב רעטשרע רעזדנוא ךָאנ ץרוק

 ךיא זַא ,טלָאװעג שלָאװ ןוא סעמַאהד :ײװצ ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,םיא
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 רע טָאה ,רימ .רז טכוד ,טנֹוָא ןקיבלעז םעד .עטצעק יד ןרעהסיוא לָאז

 / ."ןעמומש םעד, טנעײלעג
 ןביז רָאי א ןיא ןצעזרַאפ רימ ןלעװ ,רענעײל ,תורוש עקיזָאד יד

 ,םעד רָאנ ריביס ןיא קעװַא רעטייװ זיא 1012 ןיא ...1918 םורַא ,ךרעל

 ,עיצַאריּפסנַאק ןופ םויק םער ןטלַאהסיױא טנָאקעג טשינ רעמ טָאה רע יװ

 ןיא ןדלָאמעג ךיז טָאה רע .רָאי ןביז עצנַאג ןיוש שרעיוהעג טָאה רעכלעוו
 ;עג טקישרַאפ ןֹוא תושר ריא ןיא ךיז ןבעגעגרעביא ,עירעמרַאדנַאשז

 ןגיוב םעד ;טרּפ ַא .קסרַאיָאנסַארק ןייק ,"חרזמ זשייװ ןפיוא , --- ןרָאװ

 :רַאדנַאשז רעד וצ גנודלעמ יד ןבירשעגנָא טָאה רע ןכלעוו ףיוא' ,ריּפַאּפ

 רימ ווו ,עששערַאז ףיוא ,למיילק:םימשב ַא ןיא טפיוקעג רע טָאה ,עירעמ
 - .יאמ שרוח ןופ גָאט ןקידרעמוז ַא ןיא טריצַאּפש דנַאנַאב זכָאה

 ףיֹוא .קורדניא ןפיפ ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ""רעמימש רעדע

 רענעטלַאהַאכמשינ ןופ ןקילב טימ ןקוק ןביוהעגנָא ךיא בָאה ןרעמייוו

 | | | .תולעּפתה

 | -- רעבָא
 זַא ןיא .ןלירב ערעדנַא ךרוד םיא ןעזרעד ֹוצ ןיא ןעוועג טרעשַאכ

 .?ַאריא -- יז ןעמ טָאה !פורעג .הבירק ַא טַאהעג טָאה עשַאס .טכיל רעדנ

 ;שומנעמ עמסקיטכערּפ יד ןֹופ םעניא ,ןַאס ַא טַאהעג טָאהו ַאריא

 ףיוא ןפערט וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעוו זיא רימ עכלעוו ,ןרַאילּפמעזקע

 ;ירעי:80 רעקידחעפייוו ןייט ךָאנ רעטציא ךיא סייוו סָאד .געווכנכעל ןיימ
 .ננוראפרעד:סנכעל רעק

 ךָאנ ןיב ןטנװָא ןציזּפָא ,טסַאג וצ ייז ֹוצ ןעמוק ךיא געלפ םלמעד

 ןופ סעמעמ ףיוא ןריפוקסיד ,ןסעומש עגנַאל:ןהעש ףןריפ ,טכַאנ רעבלַאה
 ןעגנַאגאב טשינ ךיז ןעמ ןזיא קפס זַא ,רוטַארעטיל ןופ ,טסנוק זופ ,ןבעל

 טשינ ןפורסיוהַא טזומעג ןבָאה ןעגנונָאזסױרדַא עניימ ןוא ,קיטילָאּפ ןָא

 ןעוװעג ןענעז סָאוװ ,ןשטנעמ ןופ זיירק ןיא האנש רשפא ןוא סורדרַאפ ּפַאנק

 סַאריא ייס ,רעפייוו ייס רעבָא .ןרענַאיצולָאװער ש'טקַארּפ ןוא שימערָאעט

 ...ןדאר'ופ יעניימ ןגעק הזנור עטסדנימ ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ זכָאה ןַאמ
 ןופ רעקידייטרַאפי ןייק משינ ןוא רענָאיצקַאער ןייק טשינ זיא רע ---

 ךיז ןשנװַא יד ןופ םענײא ןיא טָאה -- טלעװ רעשיטסילַאפיּפַאק רער

 ;נוא וצ טָאה רע -- ,(ןַאמ סַאריא ןסייהעג ומָאה יױזַא) ריאמ ןפירעגּפָא

 :קעיבַא ענעי ןֹופ ןעמָאנ ןיא טדער רע ,גנויצַאב ַא ןשייהנגעלעגנָא ערעזד

 ןיא עטציהעצ ,גיוא ןופ סיורַא {זָאל רימ עכלעוו ,ןתמא ןוא ןפרעוװ עוויט
 ןוא ןתמא עקיזָאד יד ןסױטשּפָא ששינ ףרַאד ןעמ .ןפמַאק ערעזדנוא
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 טלעװ ןײק עכלעוו ןָא ,ןתמא ןענעז סָאד :טקידײטרַאפ רע עכלעוו ,ןשרעוו
 .ןיז טלָאמעג טשיג ןָאק םזילַאיצָאס ןופ

 טָאה ,רעלטסגיק א המשנ רעײא ןֹופ ןרעביפ עלַא טימ טנעז ריא
 עסיװעג ףיוא ריא טנַאק עיצולַאװער רעד -- ןפורעגסיוא גנולצולּפ רע
 ,שַא ףיֹוא ןביירעצ ךייא ןָאק עיצולָאװער יד ןוא ןדָאש ןעגנערב ןּפַאטע

 טנעז ,ןרעטנעענרעד ליוװ עיצילַאװער יד עכלעוו ,טקעוװ רעד רַאפ רעבָא
 ,ךייא ןופ טלַאה ךיא !טנַאה ןיימ ךייא םטַאנ .שטנעמ רעלופמרעול ַא ריא

 .םושעמוא ןוא קידנעטש ןביל ךייא לע ןוא ביל ךייא בָאה ךיא

 ןעשעג זיא עיסוקסיד רענעבירשַאב רעד רָאנ יײװצ רערָא גָאט ַא ןיא
 ןשטנעמ זשיװצ ןעגנויצַאב ןופ םיללכ עֶלַא טיול טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 ןעמוקעגסיורַא רעבָא ,לַאדנַאקס , ַא ןופ בױהנָא ןַא ןייז וצ טגניישעג רימ

 .שרעדנַא סעּפע רָאג זיא

 ,לבימש ַא טימ ,29 רָאי ַא ןופ יורפ ענייש:דליבו ַא ןעוועג זיא אריא

 זיא ןײגיברַאפ קיטלינכײלג זַא ,ױזַא םינּפ ריא ןפכױלַאב שממ טָאה סָאװ

 םעיסוקסיד ענעבירשאב יד תעב דיײר עקימַאלפ יד .דעלגעממוא ןעוועג

 ;עננָא יװ ,טייז ַא ןיא ּפָאק םענייש ריא קידנפלַאה ,ןרעהסיוא יז ןפנעלפ

 עסעיּפ ןײז טנעײלעג טָאה רעשייוו תעב .עצײלּפ םנצעמע ףיוא טרַאּפש

 ןבָאה ךימ ...קרעװ םוצ תוכייש ַא םָאה יז זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא ךיא בָאה

 ןעוו ,גנוקיצטנא ןוא קילג םימ ענעסַאנעגנָא ,ןקילב עריא טשַאררעביא

 ,(פלַאמשעג ,!טנעמַָאמ ייר א ןגעוװ !עגניקרעמַאב עסיוועג טכַאמעג בָאה ךיא

 ,ךס ַא טַאהעג בָאה ךיא .טעדנײרפַאב ךיג רָאג דיז ןבָאה רימ .סענעצס

 ,ןעיורפ עגנוי ענייש טימ טפאשדניירפ רעסייה ןוא רעפיש ןופ ןלַאפ דס ַא
 ןיא ,?כיימש ןיא ,קילב ןיא ןעװ ,לַאפ רעפשרע רעד ןעוועג זיא ָאד רעבָא

 .סָאװ --- טשינ סייוו ךיא ...טליפרעד ךיא בָאה טנַאה רער ןופ קורד

 ,ןסָארשרעד ןוא טרעפישרעד ןעוועג ןיא ןיב רעטַאעט רענדָארג ןיא |

 :ַָאנ םעד} ןעיוהפ ייב *גלָאפרעד, ןופ טסילַאיצעּפס רעד ױזַא יו קידנקוק

 .ןגלַאפרעד עניײז טכיירגרעד (ןפורעגנָא ותעשכ ךיא בָאה ןעמ

 ןבילבעג ךיא ןיב ןעגנולעטשטסעפ ןֹוא ןקורדנייא רענדָארג עניימ ןופ

 ןגלָאפרער ענעי ןופ םיבעג סָאד זיא רימ רַאפ זַא ,גנוגייצרעביא רעד יב

 ןימ ףיוא תעב ,ליײוו ,רעסעלש ןעצ עלַא ףיוא ןסָאלשרַאפ קיבײא ףיוא

 ;םיוא ןא ןעזרעד ךיא געלפ ,טייקמיטניא וצ טירש ןטסטַאקילעד ,ןטסנעלק

 םעד ןרעההעד רעֶדָא ,ןגיוא יד ןיא םײקנקָארשרעד ןופ קורד

 ןרעוו טרידיווקיל *ףירגנַא  !יימ שםגעלפ --- "?ריא טופ סָאװ,, :רעטסילפ
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 =ןמ יד תעכ .ןילרעב ןיא ...ןרָאי עגנַאפ טבעלעג ךיא בָאה ױזַאו .שרוש ןיא

 ןוא פײקיזָאלרעדניק ןופ טסילַאיצעּפס םוצ טרַאנעגנײרַא ךימו מָאה רעמ
 ךיא סָאװ ,ןגַארפ קילדנעצ ייװצ ַא ףיוא ןרעפטנע םיא טזומשג בָאה ךיא

 בָאה ,מַאהעג טשינ ףירגנַאב םוש ןייק םיניגע עכלעוא ןגעוו ןַאד זיב בָאה !

 :טפור ןעמו סָאװ ,םעד ןופ טשינ סײװ דיא ...זַא ,ןפכַארט ןביוהעגנָא דיא

 ."עביל;

 :רעד ךיא בָאה ,?ץנעטַאּפמיא , ןעמ שלייה ױזַא יװ עגנַארפ ןיימ ףיוא

 וצ םנורג ןייק טשינ ךיא בָאה עגַארפו רעד ןגעוו זַא  ,רָאטקָאד ןיימ ןופ טרעה

 ןוא רעטַאעמ ןיא םירבח עניימו זַא ,גנוקרעמַאב ןיימ ףיוא .הכושת א !כוז

 סיפַא סייוו ךיא זוא ,ןגלַאפרעד רעקילדנעצ {געװ ןלייצרעד םידידי ערעדנַא

 :טרעהרעד ךיא בָאה ,םענײא וצ ךיז טגָאלשרעד ןעמ ױזַא יװ טשינ

 ?ןוג עדליװ ןלייצרעד ןוא רענגיל םירבח ערעײא ןענעז ,סנטשרע ---

 ,סַאב סיניּפַאילַאש ןבָאה טשינ זַא ,ןיימשרַאפ ןעמ ףרַאר ,סנטייווצ .תואמ

 עקיוועג ,ןעמוק טעוװ טייצ יד זַא .קעק עקנַארק ַא ןבָאה טשינ דָאנ טסייה

 זַא ,ןעגיימ וצ ןבָאה טשינ טנורג ןייק ריא טעוװ ,ןרעו קימײצ זלעוו תוימנ

 ופנוזעג טשינ םנעז ריא

 ;רַאפ בָאה ךיא סָאװ ,1912 רָאי;ײנ םורַא ןכָאװ יד רַאפ קסנימ ןיא

 :םיוא םע ןגעלפ םורַא עלַא ןוא ,ןענעוז רדסכ ךיא געלפ ,ןעשַאס ייב טכַארב |

 ןענופעג ומשינ טישפ טנעלפ אריא רעבָא ,תולעּפתה רעסייה טימ ןעמענ

 לָאמניא טשינ ןוא .גנוקיצטנַא רַאפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוװ גונעג ןייק

 זיב רימ ןופ ןײטשּפָא טשינ ןוא גָאט ןטימ ןיא ןםיול וצ ןעמוק יז טגעלפ

 ױזַא .רעדיל י"רענײגיצ רָאּפ ַא לָאמ עכעלפע ןעגאיזּפָא טשינ געלפ ךיא

 | ...ןכָאװ עגנַאל ןסָאלפעג ןענעז

 ךיז ןבָאה רעמיצ זיא ןעװ ,תושמשהו ןיב ןופ העש א ןיא ,לָאמ |ייא

 ןיא ןַאריא פימ ןסעועג ריא ןיב ,סנטָאש עטשרע יד ןטײרּפש ןכיוהעגנָא

 2עג ןּפיל עטכַאמרַאפ סימו ,ָאמיסינַאיּפ ןופ רענעפ ןיא ,?ימש ןוא רעמוצ|

 טשינ סיײוװ ךיא ...סעידָאלעמ עקידנפירגצרַאה יד ןופ ענייא ןרעה טזָאל

 יד ףיוא רימ יב !סעזעג זיא יז ויטַאיציניא סנעמעוו םיול זוא ײזַא יװ !

 גנַאזעג ןיימו טרעהעג טָאה יז .וויטָאמ ןיימ ןגיוצעג רעטייוו בָאה דיא .ינק -

 ריא ,ןקילב עטבילרַאפ עריא --- טליפעג טייה?קנומ רעד ןיא בָאה ךיא ןוא

 / .ץרַאה טקיצשנַא ריא ?בכיימש ןטפַאהרעביױוצ

 ץילב ַא יװ .ןָאפ וצ שוק ַא ןזיװַאב יז ךיא בָאה יצ טשינ סיײװ ךיא :

 וד רַאפ .שיפ ןרעביא ?ּפמעל סָאד ןטכיולעגפיוא טָאה למיה ןרָאלק ןופ .
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 ךיא סָאװ ,סָאד ןעמוקעגהָאפ ןיא ָאד ןוא .ריאמ -- ןענַאטשעג זיא ןגיוא

 .ןלעטשרָאפ םנעקעג טשינ רימ בָאה

 ,ינק ןײמ ןופ ןענאטשענפיוא שינעלײא םוש ןַא קיאור ןזיא ַאריא

 ,טרעביושעצ ןעװעג ןענעז עכלעוו ,רָאה עריא ןיא רעגנופ יד ןמגײלרַאפ

 ;סיוא זיוהרעדָאפ ןיא סױרַא זיא ריאמ .ןעמעננעמַאזוצ ייז {ביױהעגנָא ןוא

 | .לטנַאמ םעד ןָאט

 ןָאפעג גערפ ַא יז טָאה ,ּפָאק ןופ םעקליפש יד ןפיל יד ןיא קידנטלַאה

 ענײז ןיא טרעהרַאפ ךיז בָאה ךיא ?טעּפש ױזַא ןיוש ןעד זיא --

 רעד ןיא לפיוו ?ןסע גָאשימ ןגעוו ןפכַארמ ןבייהעגנָא טשינ ןיא רעכיל

 ?רענײז

 ;םיוא ןיא ןטרָאד .רעירפ העש רעבלַאה ַא םימ ןעמוקעג ןיב דיא ---

 :1ײרַא ,ןוא רעמיצהעדַאפ ןופ טרעפטנעעג רע טָאה --- טכיפ סָאד ןשָאלעג

 :רימ ֹוצ ןדנַאװעג ךיז ,רעמיצ ןיא קידנעמוק

 רַאפ רָאנ טגניז ריא ?ןרָאװעג ןגיװשטנַא ריא םנעז עשז סָאוװ ---

 ?רעבייוו ענייש

 :רע ןיימ .דנַאטשמיא טשינ ןיטולחק ךיא ןיב דנַאטשוצ ןיימ ןרעדליש
 2ומש א רַאפ טייקלימש א זיא טייקיאור ןייז זַא ,ןעוועג זיא קנַאדעג רעמש

 | | .םער

 ;רעטייוו םעד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ טשינ סייוו ךיא

 ןקורדסיוא םוש ןייק זַא ,שגייצרעביא ךיז כָאה ךיא ןעװ .העש לטרעפ ןקיר

 רעטסדנימ רעד ןיא ַאמשינ ןענעז "םערוטש , ,טסעמָארּפ ,סורדרַאפ ןופ

 ...ןענענעזעג ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,סָאמ

 -- ?עקירעמַא {ײק העיסנ ַא רַאפ יוװ ,ךיז ריא טנגעזעג סָאוװ ---

 ומביילק רעמייוו .ךייא וצ דלַאב ןעמוק ןוא ןסייבוצ ןלעװ רימ --- ךיא רעה

 :רעד סעּפע טעװ ריא ,עיסוקסיד ַא ןריפרַאפ ן'רימ .ןײגנײרַא ךיוא ריז
 ..תושרד עשעסרוקיּפַא ערעײא טרעהעג טשינ גנַאל ןיוש ...ןלייצ

 =םנַא טשינ לָאמ סָאד ןוויטָאמ:עיסוקסיד יד ךיז ןבָאה טנֹוװָא ןיא

 עג ןיב ךיא .םירדה יירד רעביא טפייטעצ ןעװעג ןענעז טסעג יד .טלקיוװ

 :בלַאה ,עקידלציוװשבלַאה ערעדנַא !שיװצ ןוא דטַאנַאב !ריאמ טימ ןסעז
 | | :פרעהרעד םירובד עשסנרע

 ?סיֹוא ןוא ןמַאיריא עדנוה רַאפ ןינע ןַא םתס זיא טכוזרעפיא ---

 רעד ,ןרעוװ וצ טבילעג םנידרַאֿפ טכ?טװ ,יורש ַא טכי7 סע רעװ .זפרווװ

 זַא ,גנוגיצרעביא סיוא ןדיירפ עריא  ןרעטש וצ ןגאו טשינ לָאמנײיק טעװ
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 ןוא רעלגניי יב רַאבקנעד ךָאנ ןיא סנױזַא .דנַאמשנגעק ַא סנייז ןזיא יז

 לע ןיב ךיא ...טולב קידעכָאק ?כש ןרעביא שרינימָאד ןטרָאד ...ךעלדיימ

 ,ןעעז ?עוװ דיא ביוא ,ןָאפ יו טעװ רימ .רָאי 19 םימ ןַאריא ןיימ רַאפ רעט

 ןיא טלָאװ .ךיא ;סטכינעגיוט ןקידריװמוא ןַא ןופ ץענ ַא יא ןיא יז ןַא

 ריירפ ןסינעג ןאריא ןרעטש רעבָא ...טשימעגנײרַא ריז רשפא לַאפ אזַא

 ןײק כָאה ךיא ,טרָאװ עלַאנַאב סָאד ?חומ שייז) רערערַאפ ַאזַא ןופ

 ,רעפייוװ --- ?שמל -- רעדָא --- ,ריא יו ,(יןטבילעג,, :ןגָאז וצ טשינ םנוהג

 ןוא סואימ טישּפ רַאפ ךיא טלַאה סָאד --- ןימ םעד ןופ רעװ ךָאנ רעדָא

 .טשינ ָאז יװ ָאז רימ סע טלָאװ ןפלעה ?יײוו ,שירַאנ

 :טכַאלעגרעדנַאנופ ךיז רע טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ןופ ?רֹוג ןפיוא ?לרוג ןיימ ןטייבסיוא טלָאװעג טשינ טלָאװ ךיא ---

 טרעכיזעג ןיא רע ןוא וצ םשינ םענייק טיצ עטרעשַאב סנעמעוו ,םענייא

 וי - | .?טרַאנעגּפָא , ןרעוו וצ הנכס רעדעי ןופ

 םוצ קיגיזמכייל ןגיײצַאב ךיז טָאה סָאװ ,יירפו ַא ןעועג ַאריא זיא יצ

 ?יירומא ,, ?ייטרילפ,, ןינע

 "!ןײנ  :עגַארפ רעד ףיוא ךיא רעפשנע ןוחטב ןטסקופ םימ

 טנעמַארעּפמעמ ."לביײוװ, ?ענָאיצניװַארּפ קידװעמעש ַא ןעוועג זיא יז

 ,םעד ןיא סע ךיז טגעלפ ןקירדסיוא רעבָא ,ןַאקלוװ א יו טַאהעג יז טָאה

 רעד ןיא ןפנעמָאמ עקידנצייר יילרעלכ יד ןעמענפיוא טגעלפ יז ױזַא יוװ

 ןופ ךעלזײרק יד ןיא ?לײטנָא ריא .טייקכעלקריוו ןוא הביבס רעקימורַא

 עריא ;רענדער םענעי רעדָא םעד וצ ןעגנומיטשוצ עריא ;ײשרַאּפ רעד

 ןופ טולג ליפ ױזַא םימ טײלגַאב ןרעװ ןגעלפ ,ערערנַא ןגעק ןטסעמטָארּפ

 ,ןוא ענעסירעגפיוא םימ ריא ףיוא ןקוק געלפ ךיא זַא ,ןצרַאה ןטמַאלפעצ

 ...ןגיוא עטבילרַאפ -- אמתפמ

 טָאה 'ןעמומש םעד , !ענעײל ןתעב זַא ,טקרעמַאכב ןיוש כָאה ךיא

 טָאה יז .קרעװ םוצי תוכייש עטושּפ טשינ ריא ,טשַאררעביא יװ ױזַא ךימ

 תוכייש א טאהעג ןשלָאװ יז יוװ ,ױזַא ןעמונעגפיוא ןעגנוקרעמַאב עניימ

 וצ -- םרעײנ ,דניירפ ןבושח סנעמעלַא רעזדנוא ןֹופ קרעװ םוצ טשינ

 ?יהעג א ןעוועג טלָאװ יז יװ קורדנייא םעד טכַאמעג סע םָאה סעּפע .ריא

 ןיא ןוא ּפָאק ןכרוד ןגיולפעגכרוד רימ זיא קורדנייא רעד .רבחמצשימ רעמ
 יז סָאװ ,טײקװיסלוּפמיא ריא מימ טרעלקרעד סע בָאה ךיא .ןדנווושרַאפ

 ;לעװ םימ ןטפעהַאב דיז טגעלפ יז ןעװ ,ןלַאפ עלַא ןיא ןזײװסױרַא טגעלפ

 ..ןבעל ןלעומקעלעמניא ןופ ןעגנוניישרעד זיא סע עכ
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 םשינ ןיֹוׁש ךיא בָאה ןציוװ ענייז ןוא ןריאמ טימ ךערּפשעג ןכָאנ רעבָא !
 רייר סרעטייוו ףיוא ןריגַאער טגעלפ יז ןעוו ,קיטולבשלַאק ןקוק טנָאקעג

 .לביימש ןטלארטשעצ ןטפַאהרעביױצ ריא טימ סעיצקַא ןוא

 2ַאב םענעי ןֹופ טונימ עקידלושמוא ץנַאג ךות ןיא ןוא עצרוק יר
 רעפיורג א ןופ ,אמתסמ ,ןעקנופ וטײזרַאפ ןבָאה .תושמשה ןיב םענעבירש
 ,טנעקעג טשינ ןַאד ןיב בָאה ךיא סָאװ ,ריא 'וצ הומנ רעכעלטּפַאשנרייל
 .ןגָארפעג טשינ לָאמנײק ןצרַאה ןיא ,טכעלעגרעביא טשינ)

 ,שרעדנַא טריגַאער ריאמ ןעװ ,ןעוװעג טלָאװ סָאװ טשינ םיײװ ךיא
 ןביוא יד ןרעהסיוא ששינ ךימו טזָאל רע !עװ ןוא ומריגַאער טָאה רע יװ

 רע ןעװ ןוא "רערערַאפ , עריא וצ גנויצַאב ןייז ןנעװ ערַאריט עטכַארבעג

 ןרעבגע ןביוהעגנַא ןיוש טָאה עמעש יד .ןרעמייוו ...ןוא ךימ ןזָא טשינ ומפוה
 ןיוש מָאה "ןעמוטש , סרעמייװ וצו תוכייש "עטושּפ;טשינ, יד .חומ םעד

 וַאריא טנַאקעג םשינ ןיוש בָאה ךיא .זייוונהעש ןעקנַאדעג יד /עמונרַאֿפ

 םענייאניא שייקנדירפוצ ןוא טפיגכיילג ןופ דיירפ רענע" ומימ ןענעגעגַאב
 ריא םנעז סָאװ , :ריא ןופ טרעהעגסיוא ןיֹוש בָאה ךיא .רעירפ יז ײױזַא ---

 :רעד ?ןטײקכעלמענעגנָאמוא ריא טָאה ?טגערעגפיוא יױזַא סנפצעל סעּפע
 םשינ בָאה ךיא ."רעטכייל ןרעוו ךייא טעוװ ,דניירפ טימ דיז טקייט ,טקײצ

 .ריז טי רימ טימ סָאװ טסווועג ששינ ןוא ...ךיז טלייטעג ומשינו ,טלײצרעד
 ,=רומַא ןופ ?ייפ,} רער ךרוד ןפָארטעג זיא ץרַאה ןיימ זַא ,םעד ןגעוו

 ןיב ךיא זַא ,ןפלַאהעג בָאה ךיא .ןייז וצ דשוח ןביוהעגנָא טשינ ךיא בָאה
 | ...ןעלהנח ןיא טבילרַאפ

 :רַאֿפ ןרַאפ זַא ,קנעדעג ךיא .םיהַא !רָאפענקעװַא קסנימ ןופ ןיב ךיא
 רס ַא ץענרע ןוא --- ןורכז ןיא ןטינשעגנייא ךיז רימ ןבָאה קסנימ ןזָאל
 .ןמנעמַאמ יײװצ --- ןורכז ןיא יװ רעפיט

 ענעצס יד טלייצרעד תודע ןָא רערּפשעג א ןיא ןעשַאס כָאה ךיא תעב

 ,ןזָאלעגסיוא ךיז טָאה ,רעמיצ ןלעקנוט ןיא ןפָארטעג דימ טָאה ריאמ יו

 רעטניוטשרער ןיימ ףיוא ןוא םישרּפי עלַא טימ עטכישעג יד סייוו עשַאס זַא
 םליצרעד זַא ,טרעהרעד ךיא בָאה -- "סע רע סײװ ןענַאװ ןופ ,, :עגַארפ

 .ר ע ט ײ וו  ...םיא סע טָאה

 משַאררעביא ךימ טָאה ןרעמײװ ןגעװ סעומש ןקידרעטעּפש ַא ןיא ןוא

 ;ןּפיל םעשַאס ףיוא עזַארפ עשירָאגעמטַאק ןוא עצרוק ַא|
 ןייא ןייק ךרוד טשינ שםיײג םע ןכלעוו ײברַאפ ,ןַאמ ַא זיא רעטייװ ---

 רעביײװ טסערפ רע .גיוא ןַא ןפרָאװעג ריא ףיוא םָאה רע ביוא ,ןזעולנעיורפ !
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 ןייק טשינ טבַאמ ,רעלרעטיר טולָאסבַא זיא רע .סינ טקַאנק רענײא יז;
 זַא ,טסוװַאב ןיא סע רעבָא ,ןפמואירט ענייז ןגעוװ טשינ םלייצרעד ,ןציװ -

 .לעװש יד רעכירַא שערט רע וו ,זיוה ןייא ןייק טרירַאבמוא טשינ טזָאל רע

 - .עילימַאפ סניקצעלק םירָאב זיא םַאנכיוא ןַא|

 ?עיסַאּפ ןײז ,ױזַא ביוא ,ַאריא רָאד זיא --
 ןיא רע !טשינ טלַאה ןוא םשינ רע סייוו ??סעיסַאּפ,, ןייק ןופ ---

 וװ ,ָאד ײז טסיײר רע ןוא ןעמולב ביל טָאה רע .רעערוקיּפע רעטלַאק ַא
 ןרערט ,סעיצַאקילּפמָאק עשיטַאמַארד םימ םײלנַאב טשינ טרעװו סָאד
 - ...ןעגנובעלרעביא עפיטש ,ןצפיז

 | ?ַאריא ןֹוא --

 :יא , ,"אריא , ?קעלק ַא יװ רימ וצ .ןענַאטשעגוצ וטסיכ סָאוװ --

 ...רעבָא ,ןעמָאנ ןייז ,רעביירש רעד םיא ןיא ריא טרינַאּפמיא יאדוװַא ..."ַאד

 | ?ײרעבַא , סָאװ ---

 זיא ַאריא ,טשינ .ימסײוו ןעד וצ ...שיײקװיַאנ ןייד טגָאלש-עה רימו ---
 ריד ןגעװ טדער יז .ןסָאמ ןוא ןצענערג עֶלַא רעביא ריד ןיא טבילדַאפ

 וצ טסמוק וד סָאװרַאפ ןריאמ טרעטַאמ יז .םולחי זופ טכַאנײב ןוא גָאמיײב
 2ַאב ַא טזָאלעגקעװַא טנוָא םענעי ךיד טָאה רע סָאװרַאפ ,ןפלעז ױזַא יז

 | :1 | | .ןמקידיײל

 ?נבָאה טשינ ,ךערּפשעג םעד רָאנ ענליוו ןייק ןרָאפעגקעוװַא ןיב ךיא

 | יי | : .םענייק ןעזעג קיד .

 ױזַא ןפנווָא ןוא טכענ יד ןעיצ ןביוהעגנָא רעריװ דיז ןבָאה עגליוװ ןיא
 ענעי גָאט ןופ שכיל ןייק .ןבירשַאב זיא לטיּפַאק םעד ןופ ,בײהנָא ןיא יוװ

 ,דניירפ ןוא עמנַאקַאב ןזיירק יד ןופ .טשינ ןיטולח? ךיא קנעדעג םישדח |

 ךיא ?עװ ,ןעמוקנעמַאזוצ טפָא םישדח ענעי ךיז ןגעלפ רימ עכלעוו טימ

 לָאמַא ענליו ןיא ןופ יורפ יד ,ָאבמעטס עיָאז :שטנעמ ןייא ןפורנָא ָאד

 ,רעטעּפש רָאי 2 טימ .אילָאק -- ןֹוז ןגנוי סָאבמעמס רָאטקָאד ןטנַאקַאב

 ,םעד ךרוד שכַאמענ "טמירַאב, אילָאא ביז טָאה ,סעצָארּפ:סילײב זתעב !

 רעקיד'האמצהַאװשיכרַא רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא קעווַא זיא רע סָאװ

 -- רעקינײו טשינ ןוא רעמ טשינ -- ןדלָאמעג ןֹוא "?ַאימַאנז עיָאקסור,

 וצ םולב ךעלטסירק ןכיורבעג ןריי זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעטָאפ ןײז זַא

 ןטסדנימ ַא ןָא ,טַארענעגעד רענעכָארּפשעגפױא ןַא ןעועג זיא סָאד ...הצמ
 דסכ רע טנלעפ רימ וצ .ןזָאמרָאט עשילַארָאמ זיא סע עכקעװ זופ ןמיס
 :ַאלסָאװַארּפ ןייק ןָא טשינ ,וטסמענ סָאװרַאפ , :עגַארפ רעד טימ ןוימשוצ
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 ?קנעד טשינ ױזַא ןעוװעג זיא ייברעד ןוא ןסערעד ױזַא רימ טָאה רע !?עיוו

 .לָאמגײא .ן םיא בָאה ךיא זַא ,םיחוכו י*עלעיּפיצנירּפ, םיא טימ ןריפ וצ רַאב

 .*?רענווַאלסָאװַארּפ א ַא רָאר טסיב וד, :ןָאפעג גָאז ַא

 ?עשז ןעד יװ -- רע טגָאז -- ךיז טײטשרַאפ ---

 :ָאװַארּפ וצ .געװ רעד זיא רימ רַאפ זַא ,ןייז רָאלק היד ךָאד ףרַאד --|

 'גֿלעז םוצ ןרעהעג טשינ רָאר ןָאק ךיא ...קיבייא ףיוא ןמינשעגּפָא עיוװַאלס

 :ענ ןיא ןיא ריד .טומ ןַײז טשינ ךָאד ןָאק ר ךיא ;וד סָאװ ,"ןביולג,, ןקיב

 | | .טפאשניימ

 -,רַאפ וצ ןָא ; טשינ ביוה ךיא --- רע טגָאז -- ששנעמ רענדָאמ א --
 .טדער רע סָאװ ןייטש

 ,ןשטנעמ עטסכיירטסײג ןוא עטסגילק יד ןופ ענייא ןעװעג זיא עיָאז

 ,םבוזדניווש ףיוא קנַארק יז זיא ןעוועג .ןבעל ןיא ןפָארטעג בָאה ךיא עכלעוו
 .םֹורַא רָאי 2 ַא ןיא ןברָאפשעג זיא יז רעכלעװ ןופ

 טלאהניא רעטסכייר ןוא רעטסנעש רער ןעװעג יז ןיא םישדח ענעי
 .םויק ןטליחרַאפ סנטָאש ןיא ןיימ ןופ

 ;דנַאטשַאב ענייז .ןבעלנעילימַאפ ןכעלמגגייא ןיימ טשינ בײרשַאב ךיא

 .ןדָאזיּפע עמרעדלישעג רעירפ יד ןופ רָאלק ןײז רענעײל ןרַאפ ןפרַאד ןליײט

 ץיירק א יװ טּפעלשעג -- ןגָארטעג ךיא בָאה טימעג ןפיוא ןצרַאה ןיא

 ןעװעג ;"עביל , רַאפ !שֿלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ליפעג ַא עטָאנלָאג רעד וצ

 ...ןפכיזניה עֶלַא ןיא ךעלנערפרעדמוא -- קפס ןָא ךיא !יב

 טימ לאהנכייר ןיא דָאזיּפע ןצרוק םעד רענעייל רעד טקנעדעג רשפ
 ?ַא-ב ןוא גרַאב ןכיוה ַא ףיוא דלַאװ ןרעביא קידנעייטש ,יװ ,קירוצ רָאי ַא

 ןופ טרעההעד לָאמַא טימ ךיא בָאה ,שייקגייש עקימורַא 'ד קידנרעדנווו

 ..."!דייש ךיז ןזומ רימ ,ןרופַאנ ענעדיישרַאפ ןענעז רימ , ;:הכלמ תב ןיימ

 ,טלָאװעג טשינ סע בָאה ךיא ,טסנרע ןעמונעגפיוא טשינ סע בָאה דיא
 .ןעמענפיוא טנָאקעג טשיג

 :עג עלהנח רימ םָאה 1012 גנילירפ ביױהנָא ןעשעג סע זיא שציא

 .זיֹוה סָאד טזָאלרַאפ יז זַא ,ןדלָאמ

 םקַאּפעג ךיִז טָאה יז גנַאל יו .טשינ ךיא ביירש עמַארדָאלעמ ןייק

 ןופ סיױרַא טמענ יז יװ קידנעעזרעד ,זַא ,קנעדעג ךיא ,טשינ ךיא קנערעג

 יז ןעזעג ןרעג סהעדנוזַאב בָאה ךיא סָאװ ,םוישסָאק םענירג ַא קנַארש
 ?סָאק םענירג םעד רעביא רימ זָאל , :טלמרומעגסױרַא ךיא בָאה ,ןגָארט

 .םימסָאק םעד ןוא גנוגעװַאב ריא יונעג ץנַאג קנעדעג ךיא ןוא ."םויט
 .קסנימ ןייק --- ןרָאפעגקעװַא זיא יז
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 עכעלטע עצרוק רָאנ ...רעמייוו ןעמוקעג זיא םורַא ייווצ:העש ַא ןיא

 :ןָאטעג גערפ ַא רע טָאה ,ןגָארפעצ ןיב ךיא זַא ,קידנעעז ,ןזַארפ

 ?ַאנװַאנַאפַאנ אננַא זיא ווו ---

 ,ןעגנַאגעגרערנַאנַאפ ךיז ןענעז רימ ...ןרָאפעגקעװַא זיא יז ---

 קילב ןטניוטשרעד ַא טימ ןוא ּפָאקרעלדָא ןײז ןביוהעגפיוא טָאה רע

 | | | :ןפורעגסיוא

 ?ןרַאפעגקעװַא ןיוש ---

 םורַא זַא ,רָאלק רימ זיא טציא .ןענַאטשרַאפ טשינרָאג ךיא בָאה ןַאד

 .ןשינעעשעג ןופ ץענ ַא םבעוועג גנַאל ןיוש ךיז טָאה רימ



 לניופ רעיירפ .

 ךיא ןיב --- רָאי עקיצנייא סָאד ןבעל ןצנַאג ןיימ רַאֿפ -- טייצ רָאי ַא
 עכעלרעניא יד ןופ יירפ .יירפ ןוא קירנעטששסבלעז תמא ןַא ףיוא ןעוועג
 ןיפ --- יירפ ןוא ,רָאי 16--15 וצ טגָאלּפעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,ןק'ומייװ
 ענימ ףיוא ןגעלעג -- רעירפ יװ -- רעטעּפש ןענעז סָאװ ,ןטכילפ יד

 .ץרַאה ןיימ ןוא ןסיוועג ןיימ םעטנעּפעג ןיא ןרעטלוש

 ;ַאפ ןופ ףוס ןיא שנָאמהעד בָאה דיא סָאװ ,ןשינעעשעג ןופ ץעג רעד

 ;רָאפ טנַאקעג רימ בָאה ךיא יװ רעטכידעג דס ַא ןעוועג זיא ,לטיּפַאק ןקיר
 ;םוא ןימ וצ ןוא ?לכ2ב ןשטנעמ וצ יורטוצ ןשולָאסבַא ןיימ יב ןלעטש
 םענעי ךימ ךיא בָאה ץענ םעד ןיא ןוא .םרעדנוזַאב "םורַא; ןרַאבלמימ
 קידנליװ טשינ בָאה ךיא זַא ,ױזַא טרעשנָאלּפרַאפ --- 1912 -- רעמוז
 ןסיוועג ןופ ןלעפַאב ערַאטנעמעלע ףיוא ייס ןטָארטעג קידגסיװ טשינ ןוא
 ץדאה !טקידנווװעצ ַא פימ .קילג ןכעלנעזרעּפ ןיימ זופ ןפנעמַאמ ףיוא ייס
 :נַא ןַא וצ דָאזיּפע ןקילעפוצ יא ןופ ןגָארמעג םישדה ענעי ךימ ךיא בָאה
 ןופ ןריירפ קיטשרַאד ןעקנוהפעג :ןסונעג עכעלפנגוי ןופ ןסָאנעג ,ןרעד
 גנונא ןייק ןוא ןבעל ןופ ןבָאג יד טפיוזעג ;?יבסנַאמ םעגערָאװעג;:פייר ַא
 ןעמָארטש ּפָא ןצימע שסָאק קילג ןוא םונעג ,דיירפ ןיימ זַא ,טַאהעג טשיג
 .ןרערט

 ןיא ןכַאװײרעמוז עכעלמע טנײשַאב רימ טָאה סָאװ ,ץרַאהנעיורפ ַא
 טכעװעגמוימ ומָאה יז סָאװ ,ץענ םעד ןיא טרעמנָאלּפרַאפ ןײלַא ךיז םטָאה
 טימ יז בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,ןגיל ןטשרע םייב ךיא בָאה ,רימ םירא
 :נבָאה ןוא ,ןסטשעגּפָא טכיזקיר ןָא ,טקידלושַאב וצרעד טנורג ןטסעפ ַא
 ךָאד ריא טנעז רקש ןוא תמא ןשיװצ ?רעשכָאט ַא טשינ יצע :טרעפטנע =עג ,"ןוז ַא ןריובעג , :עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב םורַא םישדח 8 ןיא קיד
 ןפַארטעג ךיז רימ ןבָאה םורַא רָאי 28 ןיא ..."ןדיישוצרעטנוא קיעפ טשיִנ
 ןענעז ןַארָאטסעה ןליטש ַא ןופ טעניבַאק ןכעלמימעג ַא ןיא .עװקסָאמ ןיא
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 ןופ ןדיירפ יד טלַארטשעג ןבָאה זרנוא רעביא ןוא ,גנַאלנהעש ןסעזעג רימ

 .קילג טנגוי םענעטַארטעצ ןוא םענעריױלרַאפ

 ןוא ןששגעמ ןגעװ טכיזרָאפ טימ קירנגערפסיוא ,ךיא בָאה ָאד ןוא

 2ױװצ ריא זַא ,טרעהרעד ,רעקילדנעצרָאי ענעפָאלרַאפ יד זיפ ןשינעעשעג

 :עה ַא לַארעמ םענעדקָאג א טימ טקידנעעג קירוצ רָאי 8 טימ ומָאה זוז רעפ

 ?געמוק ,םעד דָאנ געט רָאּפ א זיא ןוא (ייזוװ,,)) טלַאטשנַא:סגנוחֿפיב ערעכ

 שיט ןפיוא ןגעלעג ןיא םָאװ ,עקלוב ַא ןסעגעגפיוא רע טָאה ,םײהַא קיד
 רַא טימ ןעוװעג זיא עקלוב יד :םירוסי עכעלקערש ןיא {ברָאטשעג ...ןֹוא

 .זיימ רַאפ קינעס

 ?שימ ןפיוא ןגיל וצ זיימ רַאפ - קינעסרַא ןפימ עקלוב ַא טמוק יו

 ..עמַאמ ןייז -- טנעה ענעגיא עהיא םימ טגײלעגקעװַא טָאה סָאד

  !ןיזטכייל -- !רענעַײל --- ןיזטכייפ

 ?נײרַא -- טציא ;תמא ןֹופ רקש ןדישרעטנוא טשינ יז םָאה לָאמַא

 טכַארט ַא ןעװעג קיאעפ טשינ ליײװ ,ןײרַא רבק ןיא גנילביק ריא ןסיוטשעג

 עקלוב יד ןָאט סיב ַא שיט ןופ ןָאק ,רושטשי רעד יז רעירפ זַא ,ןָאפ וצ

 | | ...שטנעמ א

 ןסעזעג ןיא ןארָאטסער ןליטש ןֹופ טעניבַאק ןיא רימ רַאפ רעבָא = |

 ?ַאמ עכעלקילנמוא עטפָארטשַאברעװש יד טרעײנ ןירעכערברַאפ יד טשינ

 ןופ טײקמערַאװ ןוא םייקכעלטרעצ רעצנַאג רעד שימ בָאה ךיא ןוא ,עמ

 2וצ יז ןיא ןַאד .ןקיאורַאב ןוא ןפסיירט ןעמונעג יז ןצרַאה זטרעמישרעד

 שמַאכ טבעלרעד , :טקמהומעגסױרַא קידנצכולש ןוא םנַאה ןיימו וצ ןלאפעג

 םענעפירעצ ןיימ ןופ ןרערט עטנייוועגסיוא טשינ יד ריד רַאפ ןסיגוצסייא

 פַאה ןוא טרעיודעג קינײװ ױזַא טָאה סָאװ ,קילג ןטליּפשרַאפ זוא ןצרַאה

 םסָאװ ,סָאד ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ןַאד ןוא ."טקידנעעג ךעלקערש ייזַא ךיז

 .ןײטשרַאפ טנָאקעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה קירוצ רָאי 28 טימ

 ןשיװצ ןעגנויצַאב ןיא ןענעז סָאד -- םנמָאש ,ןצענ ,םירקש ,ןתמא

 "רעטָאפ, זַא ,זיא אצוי ןיאו ללכ רעד ,דוסי רעד .םיטרּפ יורפ ןוא זַאמ

 םָאװ ,יורפ עדעי טָאה בוח םעד טָא ןוא !בוח !טכילפ --- 2 םדוק זיא

 ןליפַא ליװ יז ןעמעוװ ףיוא ןגײלוצפיורַא טכער סָאר ,רעטומ ַא ןרעוװ ףרַאד

 ..םעטאט עלעוטנעווע ייקיפדנעצ, א" ןופ

 רעטלע רעד ףיוא ץיטשנָא ןא ,תחנ ןופ ?ַאװק א ,דיירפו ַא ,טכער א

 .גרָאז עגנַאל ןרָאי ןופ ךשמ ןיא תעב ,רעטעּפש ןרעװ "'רעטָאּפ , ןָאק

 ,םייקנדנובעגוצ ןופ םידעפ יד ןרָאװעג טבעוװעג ןענעז תונברק ,טויקטראצ
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 זיא "רעפטַאפ, -- .רעטָאפ וצ דניק ןופ םייקנבענעגרעביא ,טפַאשביל

 עטסעפ יד ָאד ןפַאש ןעגנויצַאב עלַאיצַאס יד ןוא ,רעלַאיצַאס ַא ףירגַאב ַא

 | ."דניק ןיימ ,, :ןגָאז וצ טכער עכעלטײרטשַאבמוא ןוא

 םישדח 9 ןױשרַאּפסנַאמ םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,ןמונימ יד רעבָא

 ןגײל ןטונימ יד טָא -- ןעמוסעג טלעװ רעד ףיוא זיא דניק סָאד רעריײא

 ,ופכער ןייק טשינ ןביג ןוא ױזַא ?יװ רעטומ יד ביוא ,ןטכילפ ףױרַא רָאנ

 , .טשינ סע ליװ רעטומ יד ביוא
 ןוא ןפײרגַאב טנַאקעג טשינ םע ךיא בָאה 1012 ןופ רעמוז םענעי = |

 .רימ םורַא םירקש עקיפעלק ןופ ןוא ץענ ןופ ןפַאלטנַא ןיב

 הלוע ןַא ןעגנַאגַאב ןיב ךיא זַא ,טליפרעד ךיא בָאה םורַא רָאי 28 ןיא

 עניימ רעביא רענעייל ןיימ קידנריפ ,עטכישעגסגבעל ןיימ קידנלייצרעד ןוא

 טשינ ןוא ןנײװשרַאפ טשינ ?מעלב סָאד ךיא ןַאק ,רעבירג ןוא ןעלגיה

 ...ןּֿפיהרעבירַא

 עצרַאװש ןגָארטעג םישדח ענעי ךיז ןבָאה "?גיופ ןעיירפ,, ןרעביא
 םייהיירפ ןיז ןופ ןדיירפ יד שםרעפשעצ ןבַאה עכלעוו ,טיופ ןופ סנפָאש
 =לישעג ןיא יז ױזַא םורַא רעקילדנעצרַאי 8 ןיא טשינ טײקיזָאלגרָאז ןוא

 ןקידנפיול ןופ ןעלמיה יד טקערַאב ןבָאה סנטַאש עצרַאװש יד .לַאפ ןפרעד

 +נוא ןופ גָאטלַא ןיא ךיז וטָאה ןבעלנעילימַאפ ןטימ קימייצכיילג --- גָאמ

 ןיא :םוקמוא ןופ דאֿפמ רעד ןסירעגניירַא טקעיבוס ןשוװרּפענליפ רעזד

 ןלַאצ יד ךיז ןפכעלפ ָאד ...וַאטַאמלָאד ןברַאטשעג זיא 1919 ראורבעפ

 =עג טנעקשַאט ןיא ןיא רַאורבעפ ןיא 1010 רָאי ןיא ;714, ןוא 12,

 גנוברעמעּפ ןיא ןֹוא ,12 םעד ךיז טכוד ,ַאיַאקסװעשזרַאקסימַאק; ןברָאטש

 =ַאמלאד ןברָאטשעג ןיא -- רַאורבעפ ןיא ךיוא -- רעטּפעש רָאי 2 טימ

 ' | : .19414 םעד --- ֹווָאפ

 יד טנייה יײטשרַאפ ךיא ןוא ...היוק ןייז ֹוצ ןרָאפעג טשינ ןיב ךוא |

 :ימ רעסייה רעד ףיוא טלמעד ןעועג רָאלק רימ זיא יז יוװ פוג ױזַא הביס

 ןגיובגלע ןפימ ריז ןסיוטש וצ טייקיאעפמוא עשינַאגרָא ןיימ זיא סָאר ;טונ

 נָא -- ןעמענרַאפ סע ןוא ,ןעמענרַאפ געמ ןוא ל?יװ ךיא סָאװ ,טרָא םוצ

 ןעמענרַאפ טרָא סָאד רעבָא ,טשינ רשפא ,"ערעכליב , -- רשפא ...ערעד
 ןגעק זיא סָאד ןוא ...ןביירט ,ןסיוטש ,ןּפופש ײז ןזומ טלָאװ ךיא ןוא ,יײז
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 ןופ םינינע ןיא טײג סע הװ ,ָאד ןיא .ןטיקיעפ םצע ןיא עכמ זימ

 :ןײגהעבירַא "סנײמ ,, דימת ךיא זָאל --- "רובכ , ,"קיטליוװ , ,"סוחי;

 !=מלדיפעג טשינ, -- ןייז לָאז

 ףיוא רעטנזיופ רעקילדנעצ יד ץוח) זענעז היול סװָאמַאמלאד ףיוא

 רעטרעדנוה ןעוועג גרוברעטעפ ןופ רעצעלּפ ןוא ןרַאװלוב ,ןפקעּפסָארּפ יד

 לטניפ ַא וצ ןגַאלשרעד םיוק ךימו טלָאװ דיא .ןורא ןבענ וטרַאה סעיצַאנעלעד

 שװעג קפסו םוש ןָא ןיא רעיורפ ןיימ ןוא ...רעטרעדנוה יד טָא ןשיװצ

 סרעגָאלק עלעיציפָא יד ןופ בור םייב יוז ןסירעגנָא רעמ ץרַאה זיימ ,רעפיט
 ןטייװרעדנופ תולבא ןײמ ןגָארפ זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה .םידיּפכמ ןוא

 :רַאפ םנה --- ,ןופ ןומחו ןיא ץעגרע ץייפש רעדייא ןצרַאה םוצ רעמ רימ זיא
 ;װלנַאב --- ענעגָאלשרעד רעיורפ ןיא יװ עקיריגײנ רעמ רעבָא ,עמרעמיק

 ,ןעגנופייצ יד ףיוא טרַאװרעד דיז ,ענליוו ןיא ןסעזעג ןיב דיא ןֹוא ...רעט
 '?בעלרעייפ:רעיורט יד ןופ ןעגנובײרשַאב יד םנעיילעג ןגיוא עטכייפ טימ
 עדער סוָאדיװַאד ןופ ץַאז ןטצעל ןרעביא טנײװעצ רעטיב דיז ןֹוא ןטייק

 :רבק םענעפַא םייב

 "!רבח רערעײש ,ךיז ןעזרעריוו ןכיג םוצ;

 ןוא גרוברעמעּפ ןייק שזָאלעג ךימ ךיא בָאה ,ינֹוי ןיא ,רעמוז רעבָא

 מטרַאה ןענופעג ךיז טָאה רכק ןייז ...?עשטשיבדאלק ַאװָאקלַאװ , ףיוא קעוװַא

 טקניּפ ןיא דניירפ ןכעלנעזרעּפ ןייז ,שפיװָאדָאנירג רעביירש ןופ רכק זבעק

 - .ןוועינעגרומ ןופ רבק ןגעקשנַא

 ,רָאלק ןייז לָאז רענעייל םעד זַא ,תורוש ךס !ייק קיטיונ טשינ זיא ָאר

 :רעטעּפ ןופ לקניװ ןקיזָאד ןיא טבעלעגרעביא בָאה ךיא סעיצַאמע עכלעוו

 .ןהעש ענעי םלוע תיכב רעגרוב

 2נקירטעגסיוא ןוא עמליופרַאפ ןגעלעג ןענעז רבק סװַָאמַאמלאד ףיֹוא

 ָאר ןיא טכַארבעגפימ בָאה ךיא ןכלעוו ,ץנַארק רעשירפ רעד .ץנערק עמ

 ,טָאמש רעד ןיא --- ןײלַא ךיא יװ דמערפ ןוא םַאזנײא ױזַא טקנוּפ ןעװעג

 ןרָאי יד רַאפ יוװ ױזַא טציא קידנבָאה טשינ ,טבילעג ױזַא בָאה ךיא סָאװ

 :;יא ַאיסַאװ רבח ןיימ ןעוועג זיא רימ טםימ .ןקיטכענוצרעביא ווו ?וש ןיא
 ןרעיוא יד ןיא רימ םגנילק סע ןוא םימעג ןיימ ןָא טליפ רימ .ווָאטַאנ

 ?םיטרַאפ ,ןענַאפשעג ןענעז רימ רעכלעוו ןיא ,טייקמוטש יד ,שייקליטש יד

 ,םייקקרייא ,תולדג סוועינעגרוש ןופ ןטרעוװ יד ןיא ענעקנוזרַאפ ןוא עט
 םָאה שמיװַאנַאמישלעטנַאּפ יליסַאװ רעזדנוא רעכלעוו וצ ,טייקכעלשטנעמ

 .גנוקריװַאכ ןוא סוקפנייא זײז ךרוד טפעהַאב קידנעפש ףיוא זדנוא
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 ןוא גרוכרעשעּפ ןײק העיסנ רענעי ןופ רימ ןיא ןבעל ןצנַאנ ןפיוא
 2רַאפו עשומשיבהַאלק ?ָאװָאקלַאװ ףיוא ןכוזַאב יירד רעדָא ײװצ עניימ ןופ

 קידנעײנכױײהרַא .ןורכז ןימ ןיא שירפ דימת זיא סָאװ, דָאזיּפע ןַא ןבילב

 ,(ןעיסַאװ רימ ןכענ לָאמ סָאד טשינ קנעדעג ךיא) רעיופ ןכרוד קירוצ

 טלַאטשעג א טנַאװ רעד יב רַאוטָארפ ןפיוא ןעזרעד ךיא כָאה

 טלָאזעג טשינ טָאה ןדנעפשמוא יא רעטרע ענעי ןיא סָאװ

 םעד טלָאוװ ךיא ןעוו .70 רַאי א ןופ רעלמעב ןדנילב ַא :ןשַאררעביא

 טזומעג ךיא םטלָאװ ,רעירפ רָאי 7 טימ טליּפשעג םשינ "ןַאיָאב ןפלא

 ףיוא בָאה ךיא זַא -- ןסָאלשַאב קפס ןָא ןטלָאװ ערעדנַא ןוא --- ןעניימ

 רעיוט םייב רעלמעב םער טָא טריפימיא רעירפ רָאי 7 טימ קנַאב:לוש רעד

 .טרָאור "רעװַאקלָאװ), ןופ

 רעפקערטשעגסיוא ןַא טימ רַאוטָארט ןפיוא ןסעזעג ןיא ןקז רעד
 ךיז ןבָאה ןגיוא ענעגיוצרַאפ םייקדנילב ןופ למי יח ַא םימ ענייז ;טנַאה

 ,ןרעיוא עניײז וצ טכיירגרעד ןענעז סָאװ עג גנַאלק יד ךָאנ טגעװַאב םאזננַאל

 ַא ןופ םפיר ןיא קידנעלקַאש ריז ,ןעגנוזעגסױרַא רע טָאה ןָאטַאנַאמ ןֹוא

 ?םירכ ןעמק םעּפע טגנַאלרעד , :רעגײזװמנַאװ ןטלַא זַא ףיוא ?פירעּפמַאּפ

 .*!םּופ

 ןפיוא רימ ײב דיז טָאה סַאג ןיא רעלטעב ןדעי וצ גנויצַאב ןיימ|

 :ילעגרעכיא ןרָאירעדניק יד ןיא כָאה ךיא ןעוו טלעטשעגנייא ןבעל ןצנַאג

 ןכלעװ ןיא רעיונעג משינ ןיטולחל סײװ ךיא) יָאטס?ָאפ וועל יב טנע

 ,שטנעמ ַא גוצ יומשרע ןיא זיא ,הבדנ ַא טעב סָאװ ,רעלפעב רעד זַא ,(קרעוי

 ?פנע ָאפ ,שטנעמ ַא ןײלַא טסיב וד כיוא ,ןוא ...ריד וצ ךיז פעדנעװ סָאװ

 !שטנעמ םענעי רעפ

 :ײװצ ַא זיא -- ןכעג טשינ רעדָא פעכ רע סָאװ םיא וכעג -- ַאזלַא

 :םייא ןַא תועדה לכל ןיא קידנרעפמנע טשינ ןײגײברַאפ רעבָא ,ןינע רעש

 שפנעמ םוצ טיײקרַאבליפמוא ןופ קורד

 :טע ןיא םלוע תיב ןופ רעיוש ןכענ טנַאװ רעד יב ןקז רעדנילב רעד

 ?וא ןפורעג רימ וצ פָאה ןװָאפַאמלאד ןוא ןװעינעגרוט ןופ ןפירט עכעל

 ןוא ץרַאה ןופ ןויטַאמ עקידנעגנילק עפיפ ןיא טָאבעג סיָאטסלָאמ רעמ

 .ןסיוועג

 ענעשעק ןיא טנַאה ןיימ טקעטשעננײרַא ,םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 קידנעמעגסיױרַא ...דלעגניילק ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,טגיצרעביא דיז ןוא

 :םיא וצ ךיא גָאז ,לבוד ַא
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 סָאװ ,ערעדנַא דָאנ ןציז ָאד ,לבור ןצנַאג ַא בָאה ךיא !עלעדײז --

 ?ֿפבור ןופ עטשער ןבעג רימ וטסעוװ רשפא ,דיז ןקיפיונ

 | .!פספרַאד וד לפיוו םענ !תועבפמ ןגיק ָאד טָא --

 ײברעד ןגעלעג זיא סָאװ ,?טיה ןפיוא ןזיװעגנָא רימ טָאה רע ןוא
 .טלעגניילק לבור סקעז -- ףניפ ַא טימ ,רַאיטָארפ ןפיוא

 טשער ַא טלײצענּפָא ,לטיה זיײז ןיא ?בור ןיימ טגײלעגניײרַא בָאה דיא
 בענג טשינ ךימ בָאה דיא רעבָא ,טשטשנעבעג רענייטש ןפייל ךימ טָאה רע

 :ןגערפ וצ טשינ םיא ןפלַאהנײא טנָאק

 ןַאק סע ?עמַאננײא עצנַאג ןייד רימ וטסיורמ יױזַא יוװ !עלעדײז --
 !ןבעג טשינרַאג ריד זוא תועכמממ יד ןעמענוצ רעוו .ךָאד

 רעטלַא רעד טָאה -- ףרַאדַאב רע סָאװ ,סָאד ןעמענ טעװ רעדעי ---

 םעּפע טגנַאלרעד , ןופ וזיטָאמ םעד קירנרעדנע טשינ טעמכ ,טרעפטנעעג

 וי +!םסופסירכ ןעמל

 :ןָאמ ןכעלגעטלַא רעמ ,ןרעדנַא ןַא טימ ןבעגעגוצ רע טָאה ףכית ןוא
 ןיא ןביולג ןײמ ןופ ןוא טייקספוג רעכעלשטנעמ ןופ בעל ךיא ---

 ןוא ןרָאװעג טשינ שפנעמ םוצ יורמוצ ןיימו ןופ דיא ןיב רעמערָא .שטנעמ

 ןוא ,תועשר ןופ ךימ שציש דסח סטָאנ .ןרעװ וצ טשינ ךיא ךֹוז רעכייר

 .עציטש ןיימ ןוא !עלנַא ןיימ ןיא ופייקיצרַאהטוג עכעלשטנעמ

 עכעלטע ןעגנַאגעגכרודַא ןענעז סע .10 טונימ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 רענייא ןייק ןֹוא ןביורַאכ םיא טוװורּפעג טשינ טָאה רענייא ןייק .רעיײגכרוד

 .ץכערק ןליטש ןייז ףיוא ןפורעגּפָא וטשינ דיז טָאה

 ?םיֹוא טשינ ןענעז עכלעװ ,ןליפענ טימ םיא ןופ קעװַא ןיכ דיא

 לבשה רסומ רעד ;רָאי 80 עקידרעמייוװ יד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טבעוועג
 רעד זיא ספוג ..זַא ,ןבילברַאפ ןוא ןעװעג זיא טשונימ עכעלפע יד ןופ

 !טלעװ רעד ןיא חוכ רערַאבגנידַאבמוא ןוא רעטיפערג

 ןעװעג םע ןיא ,טנָאלּפעג ךימ טלמעד ןבָאה סָאװ ,ןדנוװ יד רַאפ
 עג ןופ ,תֹועשר רעכעלששנעמ ןופ -- ןפניוו עזייב רעבָא ,םַאזלַאב ןימ ַא

 ַאמָאה  ןופ ,ןטקילפנָאק עשישילָאּפ ןופ ,זעמזילקַאפַאק עכעלטפאשלעז

 טיפש ןסירעג רענייצ:ףלעוו ןוא לנעג:כיור יו ןבָאה -- "פסע םוּפול ינימָאה

 ןופ תוחוכ יד ןיא ןביולג ןוא םזימיטּפָא םענערָאבעגנײא ןיימ ןֹופ רעק

 .ספוג ןֹוא טכיל

 רעמוז םענעי זיא ענליוװ ןייק .ןענופעג טשינ טרָא ןייק ךיז בָאה ךיא

 ןופ ןיקסװָאדַארעינ טימ שארב ןרָאישקַא רעגרוברעטעּפ עּפורג ַא ןעמוקעג

 :ַאסרעּפ ןיא ."םירבח=טכַאלש יד , יז ןבָאה טליּפשעג .רעטַאעט סנירָאװוס
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 ןול רעב ןיא ןעז װ מרעג עשַא 0 ֹס ט ומ



 ַאשימ -- םכותב ,םירבחמלוש עטסטנעַָאנ עניימ עכעלפע ןעװעג ןענעז לַאנ

 ײב העש עכעלפע טכרַאכרַאפ ןבָאה ײז .סלעטרעב סירָאב ןוא װָאכעשט

 טשינ ןוא קיפליווו ןוא םייח ןיימ ףיוא זבױלנָא טנַאקעג טשינ ךיז ,רימ

 2מיא ּומָאה יז סָאװ ,ץלַא ןעקנַאשעגקעװַא ןייז טלָאוו ךיא זַא ,ןפירגַאב

 2רַא ןכָאװ ייװצ רַאפ --- ליפעג:האנק ןימי ַא וליפַא טקעװרעד ןוא ןפרינַאּפ

 ,פפאשקנעב ןיא ןעגנַאנעגסיױא ןיב זיא רעכלעוו ךָאנ ,עניב רעד ףיוא םעב

 ...פעלּפרעניה ןיא יוװ םישדח 16 ןיוש קידנציז

 ןטרָאד .קריצ ןופ ןינב ןיא !עמוקענהַאפ ןענעז ןעננולעומשרָאפ ערעײז
 .ןװעַאילעב ןפָארפעג ךיא כָאה

 ןופ טקֹוקַאב ךימ טָאה רע

 ןוא ?טנַאמ:רעמוז ןקיטכערּפ ַא

 .ןעמַאר

 וצ רע טגָאז -- .ארעיויר רעד ףיוא ןוז יד יװ ךָאד טנייש ריא --

 ?ץעגרע ריא טקעפש וו :רענײז ןופ טנַאה ןיימ קידנזָאלסױרַא טשינ ,רימ

 ?טשינ ךייא ןעמ טעז סָאװהַאֿפ

 ?שטיװַאמארבא ינעגװעי ,ןעז ךימ ריא טנַָאק וװ ---

 .,דרַאליב ַא ייב .בולק א ןיא !זיודעפַאק א ןיא ??וװ , -- שמייפ'ס ---

 יד ףיוא לכימש ןרעטיב ַא םימ -- אמתסמ ...ןגיוושעג בַאה ךיא
 ...ןפול עטסערּפראפ

 ?ןַאזעכרעטניװ ןפיוא רימ וצ ןרָאפ םליו ריא ---

 2ַָאפ ?ןיהוװ :ןגערפ וצ טאהעג ארומ בָאה דיא רעבָא ?"ךיא ליװ , יצ

 ?ײַאװפסלעשישזָאװַארּפ , רעדיוװ רעמ

 : ןא ןופ יװ תונויער עניימ םנעיילעג רעבָא ופַאה וושיַאילעיב

 אפרעשט , רעד ןיא זיא'ס -- רע טגָאז --- ?ווָאלסַאנירעטַאקעי , --

 .שדוח ַא ?לבור 79 ,!*ישסָאלדעיסָא

 ?שטיװַאמַארבַא ינעגוועי ,טרעדנוה טשינ סָאװרַאֿפ ---

 רָאנ טָאה סָאװ ,רעד ןגירק ןזומ טעװ פרעדנוה !רעניא שטנעמ ---
 !העש רעטוג ַא ןיא !טנַאה רעיא ונ !טוחה ַאזַא טימ ?טנַאמ ַאזַא ומשינ

 יז ?ײוװ ,טייהנדירפוצ טימ הרושב יד ןעמונעגפיוא טָאה רעטומ יד

 ערעװש יד רַאפ האופר עפסעב יד ןייז ןַאק עניב יד זַא ,טסווועג פַאה
 ןטימ .טכענ יד ןוא געט יד טמסרַאפ רימ ןבָאה סָאװ ,ןעגנובעלרעביא

 ?גיא יז טָאה --- ייברעד רענעקנשטנעמ ןפיפ ַא ןוא -- ןעמַאמ ַא זיפ ץרַאה
 =ענברוד םישדח ענעי בָאה ךדיא סָאװ ,סעיטעּפירעּפ עלַא טליפעג וויטיאומ

 ןיא ךיז לּפַאצ ךיא זַא ,םיפרּפ ןייק קידנסיוו טשינ ,ןעזעג טָאה יז ןמט-בעל

 ןגָארטעג כָאה ךיא .סיפ יד ןיב ּפָאק

 עמיירב טימ טוהגַאנילַאזרַאב ןלעה ַא
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 רימ לַאמנײא טשינ טָאה יז ;סעיזילָאק עטזיילעג ומשינ ןופ רעצנָאלּפ
 ?רַאפ יװ רעמ רעבָא ,ןקילב עקידנעגנירדכרוד עריא טימו טשרָאפעג םוטש

 .פנעײלעגסױרַא טשינ רימ ןופ יז טָאה ןקישייוװ ןוא תונאד עפרעווילג

 ַא יװ ןזיוַאב ריא ךיז טָאה ןוועיַאילעיב וצ טנעמעשזַאגנַא רעד ןוא |

 .טכערעג קידנעפשלופ ןעװעג ןיא יז .גנולפייווצרַאפ ןיימ ןופ גנוזיילרער

 עצנאג ןבילברַאפ דַאנ ןענעז ןָאזעקרעטניװ ןופ ביהנָא ןזיב רעבָא

 ?עצ ריז , ...ןילרעכ ןייק ןרָאפוצקעװַא ןסָאלשַאב בָאה ךדיא ןוא ,ןכָאװ 0
 ."ןעיירפש

 ?רענ עשאס ןעווק ןטנַאמרעד טפָא ןיוש ןיימ טימ ךיא ןיב ןרָאפעג

 .משינ דיא קנעדעג -- טכַארברַאפ ןילרעב ןיא ןכַאה רימ גנַאפ יװ .עזיאמ

 ןבילכרַאפ ךוכקנעדעג ןײמ ןיא ןעגעז ןילרעב ןײק העיסנ רעגעי ןֹופ

 עכלעװ ןופ ,"רעטאעט ןשפיוד , ס'דראהנייר ןיא ןעגנולעפשרַאפ עכעלטע

 :ַאמרעסַאב (דנַאב ןפשרע ןופ לייט ןטייוװצ ןיא) ןבורשַאב יונעג בָאה ךיא

 ןגעוו םיטרּפו ןבילברַאפ רימ ןענעז רָאג .?טעלמַאה ,, ןוא ?ָאללעפַא , ןיא ןעג

 םעד ןגעװ ,טַאה עשַאס .קסגימ ןופ ןרָאּפעגקעװַא זיא עקסוינַא יו םעד

 ,רעיונעג קידנשכארטַאב ,ןעגעז עכלעוו ,ןדַאזיּפע טרעדלישעג ,קידנלייצרעד

 ןופ םידעפ ןעוועג ץלַא ןענעז סָאד .ןטייװצ א וצ רענייא הריתפ ןיא ןעוועג

 רעמעפש זוא -- ןעװעג טשינ ןיא רימ ןוא ,ץ ע ג רענעטלַאשרַאפ רער

 רעכעלרעהירב רעד טימ סיוא ןעמ טכַארט סָאװ ;רָאלק -- ןרָאװעג טשינ

 ,םרעטנָאלפרַאפ ןײלַא ןעמ זיא ווו ןוא "ןמסיירפ , וצ דימ הנוכ

 -אהש רעננוי א ומכ סעּפע  ןפ כ ע ? ש -- ןעװעג ןיא רימ רעבַא

 ןופ ןפניומערוטש ףיוא טלעמשעגסיוא ,דלעפ ןטסיװ ןיא ןײלַא םיוב רעכ

 .טסברַאה םענעפַאלעגנַאירפ

 ?ָאנירעפַאקעי ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב רעבמעטּפעק ביױהנַא ןיא

 .ןוז עײנ ַא ןענייש ןביוהעגנָא תמאב רימו טָאה ַאד ןוא ,ווַאלס

 -- למיּפַאק רעטשרע רעד ;לטיּפַאק רעײנ ַא ןבױהעגנָא דיז טָאה סע
 .לניופ ןעיירפ ןופ ילפ רעמשרע רעד ,ןפַאש ןוא ןבעל ןופ

 ןוא החּפשמ רעשידײי א יב רעמיצ ַא ןיא שצעזַאב ךיז בָאה ךיא

 =עג ופָאה עכלעוו ,רעטכָאפ ַא טימ טעדנײרפַאב ךיז חעש רעטשרע רעד !ופ

 :שיסור ןיא טסייה סָאד ."ַא וװ א 7 ס,  :ןעמָאנ ןשיפנַאמָאר םעד ןגָארמ

 זיא סָאוװ ,ןבעל ןיימ ןופ רעקילדנעצרַאי עקידרעטייוו יד רַאֿפ ."ם - רא

 ןעננוכיײרגרעד ןוא ןדיײרפ ,ןעננולסיײרטפפיוא ,ןקורדנייא ןיא !עװועג דייר

 וזַאלסָאנירעפַאקעי ןיא ןכַאװ עפשרע יד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנײק ךיא כָאה

 ןעועג זיא סָאװ טשינ סײװ ךיא .טלַאמשעג עקיטבכיל סנילטייצ אוװַאלס ןוא
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 / טשינ ןיא םע .טזָאלרַאפ גנוניווװ יד כָאה ךיא רעכלעװ בילוצ ,הביס יד

 ןרעװ וצ רומּפ קימיונ רַאפ ןענופעגניוא םָאה רעמומ יד זַא ,ןסַאלשעגסיוא

 ץיה רעצנַאג רעד טימ ןעמונעגפיוא טָאה רעפכָאט יד !כלעוו ,ןכש ַא ןופ

 שסיױפרַא ןגנוי ןקיזָאר זופ יירשוי , ףיוא ריז ןזָאלרַאפ .ןצרַאה ןגנוי ריא ןופ

 ךיִז בָאה ךיא .דיִלֲאס !וא רעכיז גונעג טשינ ןעמוקעגרַאפ ,תועמשמ זיא
 ךיא רעכלעװ ןיא ,הריד ַא זיא צעזַאב דיז בָאה ןוא ןגָארטּפָא טזומעג

 ַא םשינ ןרעװ רוטּפ טלָאװעג טָאה ָאד םגה ,ףוס ןזיב שניוװועג זיוש בָאה

 ד רעכָא ,תודוסי רעמ טַאהעג טָאה רע .לַאמעג רעה רעד רָאנ רעטומ

 .ךיז רַאפ ?טיּפַאק ַא ןזיא

 םָ
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 רעטשרע רעד .1
 טעקוב

 ןימ ףיוא סירָאפ טקורעגקעװַא םייוו ךיז ךיא כָאה ןָאזעס םענעי

 :לעװ ומימ ,עּפורפ ַא וטלעטשעגנעמאזוצ טָאה ועיַאילעיב .געוו ןשינעצס

 ןעמ ןעװ ליפא ןרעוװ ןכילגרַאפ טשינ ןַאק װיטקעלָאק רענדָארג רעד רעכ

 ןסיוועג ןיימ רַאפ ַאד זופ ךיא ;רָאפ -- * רעלניואא ןעצ א ןבעג םיא לָאז

 :אעמ רעװַאלסָאגירָאשַאקעי ןופ רעליּפשיוש ייר ַא ןרעדלישּפָא זוא ןפורגַא

 .101912 ןָאזעסרעפניװ ןיא רעמ

 21ַאטסנַאק ,ןײטשרַאש --- ןעועג זיא םעגרַאפ ןסיורג ןופ רָאישקַא ןַא

 טשאררעביא טפַאשטנַאקַאב רעששרע רעד ןופ טָאה ךימ .שפיװָאּפיסַא ןט

 2ַאנעילימַאפ ןייז טגַאזעגסױרַא ,טנַאה ןייז קידנקערטשסיוא ,םַאה רע ןעוו

 ,| ײ פ ש רַאש 3 טשינ :בליז ר ע פ ש ר ע רעד ףיוא קורד ןשפימ ןעמ

 ."ןיימש ר ַא ש,, -- טרעיײנ ,ךעלנײװעג ןגָאז ןשמנעמ עשיסור יו

 ,לעװ ,ךעל'םידמושמ רעקילדנעצ יד ,ןטַאגענערו עוויפימירפ יד ןשיװצ

 םוחת ןשידיי ןיא ןרעטַאעט יד טליפעגנָא טפלעה א ףיוא יוװ רעמ זבַאה עכ

 :רַאפ לַאפ ןטסעב ןיא גנומַאמשּפָא עשידיי רעײז ןגעלפ עכלעוו ןוא ,בשומח

 ?רעביא ?ןייטש:רָאש , טָאה ,ןענעקייל -- ןלַאפ לייט !טסערג ןיא ןוא ןגייווש

 רעפנוא "םתוח , ןשידיי ןײז ןנ לא אה וצ טשינ הנוכ רענעפַא רער םימ טשַאה

 ןופ יאגק ןיס ַא יװ טכַארטַאב ,תועמשמ ,ןעמ טָאה ךימ רעבַא .עליה ַא

 םגורג ןייק ןבעגעג ששינ ופרָאװ ןייא ןייק םימ בָאה ךיא םגח ,"םזיגיוװַאש ,
 -- רעדיוװ טָאה ָאד ...גנואושגַאפלעװ ןיימ ןוא רימ ןגעוװ ןשכַארטפ וצ ױזַא

 ?רעהעגנָא עקידתונשקע זיײמ טקריוועג --- ?ושרעטַאעט רעד ןיא יֹוװ יֹוזַא

 ;ענוצ רימ וצ לָאמנײא טשינ ןזיא ןעמ ."תובא יד ןופ ןביולג םוצ , שייק

 םעד וטסנָארט טָאװ בילוצ ?ןכתיח , :הלאש רעקיכלעז רעד םימ ןענַאטש

 | | ."?טײקיזָאלטכער ןופ ,לוע

 ..ןופ םיױרַא ךיא | יב לָאמנײא זַא ,ןסערעה ױזַא שימרעד רימ טָאה ;עמ

 הלחנ דיבעמ הימי ךָאד טעװ רעטָאֿפ ןיימ !םישּפט , :ןדלָאמעג ןוא םילכ יד



 ,ןָאפעג סנױזַא טלָאוװ ךייא ןיפ רעװ ...עיגיקער ןיימ ןפייב לעוו ךיא כיוא ,ןייז

 ."?ענליוװ ןיא ןיוה קיקַאמש:4 ַא ןמכָאק םיא ףרַאד סע ןעוו

 קיטנעצַָארּפ:טרעדנוה רַאפ טלעטשעגסױורַא דיז טָאה לַאפנײא ןיימ

 :ַארפ טימ ןגלָאפרַאפ וצ טרעהעגפיוא רָאנ פשינ דימ טָאה ןעמ .רעפפערט

 ןיימ רַאפ ןצעש ןוא ןפכַא ןביױהעגנָא רָאנ ,עמעט רעד ףיֹוא תוצע ןוא סעג
 5 .ןבעל ןכעלקריוװ ןופ ןגַארפ ןיא 'ישוח ןשישקַארּפ

 בליז רעטשרע רעד יװ רעפייװ זיא ימייקשידיי , םנײטשרַָאש רעבָא

 רַאפ ןמלַאהעג דיז רע טָאה לעיּפיצנירּפ .ןעגנַאנעג טשינ ןעמַאנ ןייז ןופ

 ןעמָאנ ןפימ ,דײ רעפיײװצ ַא ןעוועג זיא סע .םורַא רעטנזיופ יד ןֹופ םענײא

 ;ןודּפַאק ופימ ,וװָאטסָאר ןופ רחוס רעכייר ַא ןעוועג זיא סָאד .װָאפַארעינ --
 :ַא2 טשינ ןָאזעס ףוס זיב בָאה ךיא ...רעליּפשיוש א ןופ סעיצאריּפסַא ןוא

 ארט ַא :ט?עפעג טַאה םיא סָאװ ,ןלעמשוצטסעפ קיטלינהגע זזיוו
 גניופירגוצ םומינימ ַא רעדָא ?ןטײקיעפ עשירָאיפקַא עלַאמינימ ?"?טנַאל

 יא ,ןעמענרַאפ וצ דיז ןסָאלשַאב טָאה רע רעכלעוו טימ ,"הכאלמ,, רעד וצ

 ?רעדורב ןײז ןופ שגעה יד ןיא וָאטסָאר ןיא קירבַאפ ןייז קידנבעגרעב

 טא ופ
 ?ַאמ , ןפ

 ןלעװ רימ !ןדיי טשינ ,"דעלדיי , ...דעלדיי יײיװצ דָאנ ןעוועג ןענעז סע

 ומייקפיפ רעשינַארט רעצנַאג ןײז ןיא םעלבָארּפ םעד וצ ןעמוק זיא סע ;עו

 :עפ ענעפרָאװעצ ןוא ענעסירעצ יד ןביילק ָאד דיוא ןלעוװ רימ .םענרַאפ ןוא
 ןוא קיסיילפ יוױזַא טקנוּפ םיאנוש ןשיװצ ןכוז יז ןלעװ ןוא תמא ןופ םיד

 ןכיוה יד ןיא ,סרעטייש ןופ רעטכיל יד ןיא ...דניירפ ןשיװצ 'װ קידתונשקע
 יד ןעזעגסיוא ןבָאה סע יו ,שרעדנַא ןעזסיוא םיפרּפ ןלעװ ןרעמַאקזַאג ןופ

 2לפעטשנײלק ןופ רעזענ פומ ןגעלָאק ענװַאלסָאװַארּפ עניימ ןופ ןפלַאפשעג
 :רדמ יתב עניילק ןיא םישמשרעטנוא ןופ ןרעינַאמ טימ ,םידמלמ עקיד

 5 | 9 םעד) ןעמַאנרעפָאפ !טיופ !פורעג ןעמ טָאה םענייא ...ךעל'םיש

 םיא טָאה סע ."שטיװָארָאדָאפ, -- (!ריז טײטשרַאֿפ ,ה ע ש ָא פ

 ןוא ..."וק א ףיוא ?מָאז א יוד, :לפרעוװ ןשיפור ןטיול -- תמאב טסַאּפע

 יד ןריפ ,, ןביוהנָא רעטַאעט ןיא טכילפ ןוא טמא ןייז טיוק טנעלפ רע תעב

 טנעלפ ,"רבחמ , ,?טסנוק , ןֹופ םינינע יד ןגעוו ןרעה ןזָאל סעּפע ,"עבָארּפ

 ײּפש ַא ןוא עניב רעד ןופ ןבײדשוצקעװַא םיא טסול ַא ןעמענמורַא דימ

 םירפ ןדעי ףיוא רימס טנעלפ ,טסוװעג ,פליפעג סע טָאה רע .ןקור ןיא ןָאט

 רעד ןיב ךיא זַא ,ןדלַאמעג רע טָאה לָאמנײא ןוא ,סיעכהל ןָאש םירש ןוא

 ןפיוא ..ןבעל ןײז ןיא ןפָארפעג סָאה רע ןכלעװ ,"בָאפָאדוי ,, רעטסגרע

 ןעװעג זיא סָאד ?יײוװ ,רעטכעלעג ןקיטסול ַא ןפורעגקױרַא סע טָאה טרָא

 צ 8
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 *שטיװַָארַאדָאעפ,, רעקיזָאד רעד ןעװו ,לַאפ רעקיצניא ןוא רעפשרע רעד

 טוג ןוא עלעדייא יד .ןדיי וצ תוכייש ַא מָאה רע זַא ,םרי לוקב טגָאזעג טָאה

 ללכב טייקירעהע גנָא רעלַאנַאיצַאנ ןופ עגַארפ יד ןגעלפ ןגעלָאק ענעגיוצרעד
 ןדייגטשינ ליפ ןַא ,ןקרעמַאב וצ ןייז טכיולרעד לָאז ָאד .ןעלדנַאהַא2 טשינ

 ,ינש רעקירָאיַארַאפ רעד יװ םזיפימשס'מנַא ןופ ןינע רעצנַאנ רעד זַא טייג

 ךיז ןלעטמש זוא סַאהנהי םוצ יוװ ןדיי םוצ קיטלינכילג פולַאסבַא ןענעז ײז

 ,עלעיפיצנירפ סיוא טשינ ,מײז רענעי רעדָא רעד ףיוא ןלַאפ עגלצנייא ןיא

 םיטרּפ יד ֹוצ גנויצַאב רעײז םיוא טרעײנ ,ןטַאלוטסָאּפ עטמיטשַאבםיוהָאפ

 .טנעדוצנא ם ע גע ב ע 2 ע ; ןופ

 לָאמנייק ןיא) ומייקשיריי =סעשטיװַארָאדַאעפ , ןיימ ןופ ענַארפ יד

 ןפורעגנָא ךימ טָאה רע יוװ ,םעדכַאנ רעבַא ,ןענַאפשעג טשינ ךעלפנפע

 םעד ןיא ןענַאפשפטנַא ןיא ,טכַאלעצ ךיז ןעמ טָאה םורַא יא "בַָאּפַאדוי,

 :ןפור ןבױהעגנָא ןעמ טָאה ךימ .רעטאעט ןופ | רע ןיא "ערע , עײג ַא טרּפ

 2ָאװַארּפ ערעזדנוא ןענעז םעד בילוצ ןיוש ןוא ,"טימעסיטנא רעזדנוא ,

 ,ךיז םייטשרַאפ .יײז רעביא קזוח ןופ טקעיבָא ןא ןרָאװעג ךעלעדיי ענווַאלס

 ,געפ עצרוק יד ןיש ןדניוװשרַאפ טגעלפ "גָאט ןופ גָאלּפ,, עקיזָאד יד זַא

 םָאד .ןעיַאילעיב רַאשקעריד רעזדנוא ענקיװ ןופ ןעמוק טנעלפ סע ןעוװ

 עּפורפ רעד ןיא :שדוח ןיא לָאמ יײיװצ יװ רעקינײװ טשינ ןפערט טנעלפ

 .ַאװַאשטנאראּפ ַאנװעיעגנרעיס ַאנירעטַאקעי ,יורפ ןײז טקיליײטאב דיז טָאה

 ורצ עגייז ןגעוו טלייצרער תויטרּפב קפס ןָא שופיװָארַאדַאעפ , טָאה םיא

 :עוב םיא טָאה ,ןטקַאפ עסיוװעג טיול ןעמעננַא ןַאק ריא יו ןוא רימ טימ

 ןפקילּפנַאק ןֹוא ןסגעדעצערּפ ןיק ןפַאש טשינ לָאז רע טגַאזעגנַא װעיַאיל

 .רימ םימ

 לרַאק ןעװעג ןיא ןָאזעס םעגעי ןטלַאטשעג עפסלבַאנ יד ןֹופ רעגייא

 .םניפַאירַאב --- ןעװעג ןיא יורפ ןייז .קַאילַאּפ א --- ןיגילַא שטיװַָאדרַאודע

 ;לעזעג רעײז ןיא רעפלַארטשַאב ַא יװ ןליפ טושּפ דימ געלפ ךיא .ַאיַאק

 וצ גנווצַאב רעלעדײא רעיז םימ טלייטעגסוא ױזַא דיז ןבָאה יז .טפַאש

 מעבראעג טָאה רעטאעפ ןיא ."ןפסערג, ןזיב '!ןמסנעלק , ןופ --- ןששנעמ

 ,1/ רַאי א ןופ ?לרוחכ ַא !עװעג זיא סָאד .?ַאקמורכא,, --- ?גגייקיש םלא

ֿ 

 וד ףוא םעטַאל עירגלעה טימ ךיש ענעסירעצ ןיא -- 18 רָאג רשפא

 ;גײק ןוא ןגיוא עמורק טימ ,עקרַאנירַאמ רעניודבלקגוט ןייז ןופ םנגיובנלע

 יד זַא ,"שיסור , ַאזַא פדערעג סָאה רע .זַאנ רעפציינשעגסיוא טשינ לָאמ

 ?רָאפ ןוווכ א טומ טגעלפ ןעמ .רעמכעלענג ןופ ןכייק עלַא ןנעלפ געמ עטשרע

 לָאמנײא .קימסול ןכַאמ וצ םיא רעכיא ךיז ידכ ,ןכערּפשעג םיא טימ ןריפ
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 םענװַאלסָאװַארּפ ַא דצמ םיא וצ גנודנעוו ַא ףיוא אקמורבא וטָאה רעבָא

 ףיוא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,טלַאהניא םעד זָאנ ןיא ; וי ןצעגנײרַא קילדיי

 יףסיטרַא ןידָאּפסָאנ ,, םעד ןקילב עמורק ענייז טימ ןָאטעג קוק ַא ,ןסיורר
 ןיא (ןעגעק וצ ךיז טימַאב טשינ ןוא טנעקעג טשינ רע טָאה ןעמענ ןייק)
 ןבָאה ןייטשרַאפ ןכלעוו ,ןושל יןשיסוה , ןײז ףיוא ןדלָאמעג ןוא ןגיוא יד

 ךייֵא ךיא לעװ סענַארּפ ןייק ףיוא, :תונומא עלַא ןופ ןדײ רָאנ טנַאקעג
 ןופ ידכ רָאנ רימ ײז טלעמש ריא ?ַאמשט ומָאטָאּפ, ,ןרעפפנע ומשינ רעמ

 ?ננומייצ ַא ?ןעגנערב ךייא ךיא לָאז סָאװ :ץרוק טגַאז .ןכַאלוצּפָא רימ

 | ."?ריב שַאלפ ַא ?עקליב ַא

 ןעמעלַא ףיוא קורדנייא ןלַאסָאלָאק א טכַאמעג מָאה טנעדיצניא רעד
 טימ יװ ,שרעדנַא על אהא טשינ רענייק ןעקמורכַא טגעלפ רעמ ןוא

 ?רַאפ םיא טימ ערעדנַא ןוא ךיש ענעסירעצ עניײז וצ דוככה תארי רעתמא
 ןמפאשנגייא ענעדנוב

 םענייא טלעטשענּפָא עקמורבַא טָאה ?קַאטקעּפכ ןטימ ןיא לָאמנײא
 םוצ עכַארעדרַאג ןייז ןופ ןעגנַאגעג זיא רענעי ןעװ ,ןרוגיפ עקידנריפ יד ןופ
 .םורפטפיוא

 ךייא ךוז ךיא ,ןפָארפשג ךייא בָאה ךיא סָאוװ סוג ןיימישויקס, =

 י רפרעדניא ןופ םורָא
 ?םיוא םוצ טונימ ײװצ בָאה ךיא !רעכיג דערי ?שריסַאּפ טָאה סָאװ --

 .מירפ

 ןײק ךײא כָאה ךיא ןוא ,קינניטלַאפ א ןכענעג רימ טָאה ריא --

 בָאה ךיא ?טנאמרעד טשינ רומ ריא פָאה סָאװרַאפ ...ןכעגעג טשינ טשער

 ?סעקיּפָאק 19 רימ ייב ךיז שמשנ ןענאװ ןופ ,ךיא קיק טציא !ןסעגרַאפ רַאג

 םימ ןעקמורבא ףיוא קידנקיק ,טפעלּפענ יוװ ןיימש ןבילבעג זיא רענעי

 םקיטשרַאפ ַא טימ ןוא ןפָאלעגוצ זיא ףליהעג רעד ...ןגיוא ענעסירעגפיוא

 הָאד טקיטעּפשרַאפ ריא !ריא טייטש סָאװ -- ;טרעטסילפעגסיױרַא ?לוק

 .!טירמפיוא םוצ

 זיא עקמורבא .עניב רעד וצ ןפָאלשנַא ןניוב ןופ ליפ ןענעז עדייב |

 ?םפליהעג רעד זַא .טנַאה ןייז ןיא ןדליג םענרעבליז ןפימ ןיימש ןבילכעג
 =עג טָאה םיא בילוצ זַא ,טרעלקרעד ןוא ןפורעגּפָא םיא טָאה רעסישזער
 ןיא גנַאהרָאפפ םעד ן ןזָאלּפ לָארַא ןזומו טלַאוװ זעמ זַא ,וצרעד ןעמוק טנַאק

 ןבעל ןײז ןיא לָאְמ ןטשרע םוצ רשפא ,עקמורבַא ךיז טָאה ,פקַא ןטימ
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 םשינ ןעמ ןָאק ץזָאלּפָארַא גנַאהרָאפ םעד זַא ,םעד רעביא טכַאדטרַאפ

 ,לקגיװ ַא ןיא מצעזעגקעוװַא ךיז טָאה רע .ןדליג ןײז יװ הביס אזא בילוצ

 ןיא "טסיטרַא ןידָאּפסָאג , םוצ ןײרַא ןַאד ןֹוא ?קַאטקעּפס ףוס ןזיב ןסעזעג

 .קידגבעגוצ ,שיט ןפיוא ןדליג םעד טגײלעגקעװַא ןוא עבָארעדרַאג

 רעטײװ .ךייא רעטש ריא זַא ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא !עטיניװשז --

 .טכַאנ עמיג ַא .ץיגוצ טשינ םענייק וצ לקַאמקוּפש ןטימ ןיא ךיא לעװ

 "מורטפיוא !מקיטעּפשרַאפ) ומשינ רועיש , םעד !געװ טָאה ןגרָאמ  ףיוא

 ןיפ טכַאלעג ןצלַאהעגנײא טָאה זיא סע רעוו .עּפורט עצנַאנ יד טדערעג

 = ןטכירעגמוא ןַא טַאהעג טָאה השעמ יד רעכַא ,ןושל סעקמורבא

 ןדפַאמעג ,ףומ ןזיב בױהנָא ןיפ עטכישעג יד קידנרעהסיוא ,טָאה ןיגילָא

 :םינּפ ןפיוא קורדסיוא ןטסנרע ןַא טימ

 ףרַאר םע רעבָא ,ןרעה עניימ ,ןייפ ןוא ןייש רעײז ץלַא זיא סָאד --

 ןבָאה טשיג עקמורבַא טעװ ךיש עצנַאג ןייק ןַא ,רָאלק ןייז ןעמעלַא זדנוא

 ,ימ ןײז ןופ עלַא ןסינעג רימ .טנייה טשינ ײז טָאה רע יוװ ,רעבַאקעד ןיא

 - !רעטניוו םוצ ןגרָאזַאב םיא ןזומ רימ

 ערעזדנוא ןופ ײװצ ןוא םוכס א ןרָאװעג ןפַאשעג ומרָא ןפיוא זיא סע

 לטנַאמנפאו ַא ;עקמודבא רַאפ פי וק וצ ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה עמ

 ןוא ,דעלכימזָאנ 4 ףיוא םינמוזמ טעיַאפסעג ךיוא ומָאה'ס .ריש רַאּפ ַא ןוא

 ;ֵ רעצעמע .טַאנגַאמ  ַא יװ ןעגנַאגעגמורַא עקמורכא ןיא םורַא דָאװ א וי

 .פנעה יד ןשַאװ ,זָאנ יד ןציינש ןופ עירעטסימ יד טרעקקרעד םיא טָאה

 ופײיצ רעד טימ ...רעירפ יװ ױזַא רעטיײװ שדערעג רע טָאה שיסור רעבָא

 -- רעמײװ ךָאנ ןוא ןעמענ ערעײז ייב ןרָאיטקַא ןפור ןביוהעגנָא רע ט

 ,ךרד ַא ףיוא רָאג קעװא םיא יב זיא סע .ןעמענ:רעפָאפ ןוא ןעמענ יד יי יב

 ןוא ןרעװ םלכירפשעג רע טגעלפ ןעמענ:רעטָאפ ייוװצ יב רעמ טשינ

 ַאזַא רימ טרעשַאב -- ןוא 'ׂש ט י װ ָא ר ָא ד ָא עם, ;ןײצ יד ןכערב

 .."ׂש פי װ ָא גי מ ַאי נג ע וו -- !שפנ תמגע

 ;רעטָאפ ײװצ יד טָא זַא ,טלעמשעגסיױרַא ךיז טָאה סע יװ ,םעדכָאנ

 רעד זַא ,ןדלָאמעג ןיגילָא טָאה ,תונמחה ןָא עקמורבא טעשמעילַאק ןעמענ

 .!עקמורבא -- זיא רעמַאעט ןיא טימעפישנַא רעטסכעלרעפעג

 ײװצ טעברַאעג ןָאזעס םענעי ןבָאה װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא רימ טימ

 ;קָא-ךָאנ ןיא רעלטסניק עקידנריפ ןרָאװעג ןענעז עכלעװ ,ןרָאטקַא עגנוי

 דייא קפס ןָא) עסעיּפ רעטמירַאב רעד ןוא .דעונַאעט ןש'ונעיוװָאס ןשירעבָאט
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 ווָאבויל , --- (קיסַאלק רעשיטעיװָאס רער ןיא ןסנייא עטסעבכ יד ןופ רעג
 ;אעט ?ילַאמ , רעװקסָאמ ןיא ??ָאװָאראי , ןופ עלָאר יד טָאה ?איאוָארַאי
 םימ ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טָאה רעכקעוו ,יקסולָאכלָא --- פליּפשעג רעט
 ;עג ..רעטערבעניב יד ףיוא טירש עטשרע יד שכַאמעג ןװעַאיליב ייב רימ
 רעד ןכלעוו ,ןילוקינ רָאינערּפערטנַא ןטנַאקַאב ןופ קינעמילּפ ַא רע זיא ןעוװ
 "םאלפ ןוא ךיור ןיא , -- לפיּפַאק רעזדנוא ןופ ןעקנעדעג ףרַאד רענעייל
 טליפשעג ךיוא טָאה וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ,?ייפ ןטשרע רעזהנוא זיא --
 שטנעמ רעכאוש ַא ןעװעג ןיא רע .לאירבג ,וָאכערעט -- ןָאזעס םענעי
 רופיה רעד ...טצפיזעג רדסכ םיא םורַא ןבָאה רימ ןוא ןעגנול עקנַארק טימ
 עקידנענערב ענַײז שימ --- יקסװָאכלָא ןשירעפערפסנבעל ,ןשנוזעג ןופ
 ןיא -- ןּפיל עכעלטמַאשנדייל ןוא רעכעלוָאנ ענג עזָאלבעגרעדנַאנַאפ ,ןגיוא
 ןייז ןופ טראוונגעק ןיא קידנעטש ,שטמיורשרַאפ ,טראצ-- ןעועג ווָאכערעט
 ןםיוא םולב ַא רעביא יװ טרעפיצעג םיא רעביא טָאה עכלעוו ,יורפ רעשרַאצ
 ..ומסַארפ

 טשינ .."סופידע, -- ןעװעג זיא ןָאזעס ןצנַאג ןופ רעגַאלש רער
 קוליח רעד רעבָא ,סלַאטסנַאממַָאה ןָאפו ָאגוהה טרעייינ ,סעסעלקָאּפָאס
 ,םלוע ןטיירב ןרַאפ .רענעק:רוטַארעשיל רַאפ ןיולב רַאבליפ ןעװעג זיא
 ;עג םע ןיא ,רוטַארעטיל ןופ םינינע יד ןיא ןטנװַאהַאב רעײז םעד וליפא
 ןוא רעצהעה ערעזדנוא ןיא ןגָארט רימ סָאװ ,דליב עקיבלעז סָאד -- ןעװ
 .ןסעלקאפאס ןופ --- רעטימעג

 ;בערּפ יד טריזירַאלוּפָאּפ טיירב טָאה עידעגַארט סלַאטסנַאמּפָאה

 ;קעלַא טימ טררַאהנײר סקַאמ טכַאמעג םָאה סע עכלעוו ,גנוריפפיוא עקיט
 ;ַאב ןיא גנולעטשרָאפ שקיזָאד יד .עלָאר:לטיט רעד ןיא יססיאָאמ רעדנַאס
 סעדעי .טלעװ רעד ןופ םעטשטּפיוה עלַא ןיא משינ רועיש ןרָאװעג זזיוװ
 :עימשרָאפ יד טָאה ,טײקידװעעזנָא ףיוא ומרידנעפערּפ ֹוכָאה סָאװ ,רעטַאעט
 ,ךיז טײטשרַאפ .רַאוטרעּפער ןיא ןסילשוצנייא קימיינ רַאפ ןופלאהעג גנול
 ןפיוא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ןרעסישזער עק יגנַא רטש רע זַא
 ;רַאפ ,ןרעטַאעט .ישזער סשדרַאהנײר ןכ ַא מ ו צ כ ָא 1 טנעמירעּפסקע

 רעבָא .ןעלטימ ןייק טגָאמרַאפ טשינ ףיורעד ןבָאה גנַאר ןטירה ןופ ,טרעק
 ןיא ענליוװ ןיא) וװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא סוװעיַאלעיב יװ גנומענרעטנוא אזַא
 ;קריװרַאפ סָאד טָאה (!ע נג ' ב יד -- םיורג גונעג טשיג ןעוועג וצרעד

 מנעצקַא:פּפיוה רעד .רעקידנגָאלש ַא ןעושג ןיא גלָאפרעד רעד ןוא ,טכעל
 זיא ?קַאטקעּפס רעה סָאװ ,םעד ןיא ןענַאמשַאב זיא גנוריפפיוא רעד ןופ
 זיב 19 קנעדעג ךיא טיול ..ּפערפ ַא ףיוא ףוס ןזיב בײהנָא ןופ ןעגנַאגעג
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 :רַאפ יד ןָא ךיז טבייה ץַאלַאּפ ןופ ?יפס ןקירעהעג ןיא ןביוא .ןפיטש 3

 טלעו ,ןומה רעד זיא טקעפע רעכעלסעגרַאפמוא רעפשרע רעד .גנולעמש

 ןטניא ןופ טנעה עטקערפשענסיוא שימ ןפיפש 19 יד ףיוא טייפש רעכ

 =נױר ףעװעג זיא סָאד .ףליה ןוא םימחה קידנפעב ,ןסוּפידע וצ ףױרַא

 ןיא ןרָאװעג ןזיװַאב סנַאוװינ ןטסנעלק ןזיב זיא סָאד ןוא וטפיוא סדראה

 וטשיג ןָאזעס !צנַאג ןופ רשמ ןיא ןיא עכלעוװ ,גנולעטשרַאֿפ רעזדנוא

 ןײז טפרַאדעג טשינ טָאה "ששיװָארָאדעפ, רעזדנוא .שיפַא ןופ ּפָארַא

 =ַָאק ןײק ןײז טשינ ףרַאר רענייק יװ ,םוג ױזַא ,טדרַאהניײר יסקאמ ןייק

 ניר .ץכעלָאש רענעכָארבעגנָא רעד ףיוא יא ןַא ןלעטשוצקעווַא סובמול

 :עפ רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןופ רעישוצ םוצ טכיירגחעד טָאה ישזער סטרַאה

 וצ !לקַאטקעּפס ןופ םַאד יד טשרע ךָאד ןיא סַאד רעבַא ...רעפַא

 ןײז ןלָאז עכלעװ ,} ר ָא י ט ק ַא ןבָאה טזומשג ןעמ טָאה ן?י ּפׁש

 ,גנובַאנַאב רענעגײא רע ײז טימ ןעגנַאלרעד טסקעפ םעד חוכב

 טליּפשעג טָאה עלָאר לטיט יד .ןיססיאָאמ ייב רעטגרַאבעגסױא ט שיי נ

 יד יװ רעמ טשינ ןָאזעס ןופ רשמ ןיא שזײװַאב רע ןעוו ןוא ,ןײטשרַאש

 המישר ןײמ ןיא טרימָאנרַאפ טַאהשג םיא ךיא טלָאװ ,טפאטשעג ןייא

 ףיוא ןייטש וצ היכז יד טַאהעג בָאה ךיא עכלעוו טימ ,רעלטסניק:רעמַאעט

 טנַאמַאמ רעסיוא) ןטסהנמײרַאב ןרַאפ --- ןבעל ןצנַאג ןרַאפ רעפערב יד

 אקעי ויא גלָאפרעד ןכָאנ טָאה ןײטשרַָאש .(!ךיז טײטשרַאפ ,,יקסלַאד

 ,וועיק ןייק "םוּפידע , ל?קַאטקעּפס םעד ןגָארטעגרעבירַא װַאלסַאנירעט

 :ןגָאז טשינ בא ,לַאפײב ןקידנמײדַאבמוא ץנַאג ַא טַאהעג טָאה ןוא

 קיטקַארּפ רעד ןיא דָאזיּפע רעקידריװקרעמ א זיא סָאד ...ילַאפכרוד,

 ?רַאפ ןבָאה ןעגנוניישרעד ױזַאיװ ,ןטכַארטַאב דיז טזַאל ָאד .רעטַאעט ןופ

 .רקיע ןטרעהנערַאפמוא םייב םיטרּפ טימ תוכייש ןיא -- ןעגנַאלקּפָא ענעדייש

 םעד ןפַאשעג קפס ןָא ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ןיא טָאה ןײטשרַאש

 רעשינעצס  רעקידגהינַאּפמיא ,שזַאנַאב ןשירעליפשיוש ןופ קלח ןטסערג

 ,עיצַאװַא עשימהוטש ַא וכַאמ ףוס םייב טנעלפ םלוע רעד .ץייר ןוא פפארק

 :ןבייל רעד טרעהעג םיא זַא ,ןײזטסוװַאב ןלופ ןיא ןעמענפיוא יז טנעלפ רע

 רע טגעלפו ךיז םורַא רעליּפשמימ יד ןוא ,תולעּפתה רעקימורַא רעד זיפ סלח

 ריז טזָאל ..| ג ָא ר ט ר ַא פ ןּפיצנירּפ *עשיטַארקַאמעד , םיוא ןיולב

 ןםיוא וועיק ןיא רע טָאה שזַארוטנַא רעװַאלסָאנירעטַאקעי םעד זַא זַא ,סיוא

 רעדנַא ןַאה :ןגָאז ןעמ טעװ ...טכַאמעג טשינ קורדנייא ןייו רשיושוצ

 יד ןוא וָאליָאמַאס לעװַאּפ וֿפיפא רעדָא ,װעינעלרָא ,יקסלַאר רעבַא ?ייםלוע

 =ערדַא , ןוא "סערדַא , ןופ קיגנעהּפָא זעוועג םשינ ןענעז םייהפעדא רעדירב

144 



 :רעפ ר ע ײ ? !עװעג ןיא ?קַאפקעּפמ רעײז ןיא רקיע רעד לײװ ,"'מַא א

 .ש י רעכעלנעז

 ,ס = ק צ ג ַא ג ַא ןעועג ןיא .וזַאלסָאנירעטַאקעי ןיא "סוּפידע"

 םומירּפ ,, רעד ,גַאש רעד יװ רָאלק ןעוועג זיא עלַארטלמיש יד רעכלעװ ןיא

 רע ט ש ר ע, ר ע ב ָא .(עכיילג ןשיװצ רעמשרע) ?םסעדַאּפ רעטניא

 ;אעט ןיא !'ר עקיצנײא,-טשינ ןישפול קח? ןיא
 ;:ַאפ ןופ דוסי רעד תמא רעד .טָא זיא רע

 סָאװ ה עד .רעוט עג ײז ןשיװצ ןשינעטלע
 רעד ןיא טפַָא טב ַײלב ,ןפירגנַאב יד ט ײכר א

 .ה װ א לע ב ןשירַאנ א ןופ עיציזָא
 ןזיװַאב פָאה ,רָאיטקַא רעמנַאנַאב א רעייז ןעוועג ןיא ןייטשראש

 ןוא ,לַאפנײיא ןשינעצק ןופ ןרעטסומ ןלָאר עשיסַאקק וליפא ייד ַא ןיא

 יא ןײז ןיא ?עניגירַא ןעװעג ןיא רע ,טנעמַארעּפמעמ ןרַאבלפיממוא

 2ומרַאנגײא םימ םעיצַאומיס ןוא ןטסקעט קידנפכיולאב ,עיצַאטערּפרעמ

 ךיא בָאה סָאד .טמייקכעלרניפרעד םעניײק יב דעטנרַאבעג ןמשינ ,רעק

 בָאה ךיג רעיײז רעבָא ,םיא טימ טירש עטשרע יד ןופ טעלמטשענפסעפ

 ןיא ןיא סָאװ ,ןַאזרעּפ ַא טימ ןָאש וצ בָאה ךיא זַא ,טפיפרעד ךיוא ךיא

 ןבענ ןוא ךיז רעסיוא ךַאז ןייק ןוא םענייק טשינ טעז ןוא טבילרַאפ ךיז

 עיציבמַא רעטציּפשעגנַא רעד וצ םירש ןײא ןיוש ןיא ןופרעד ...דיז

 ר ע ק ג ע - .ַא ןגעװ ,גנורעטעגרַאפמסכלעז רעכעלרענריבניילק ןֹופ

 זיא -- ןיקסלַאד ,װָאטַאמלַאד ןופ זוטלאטשעג יד יוװ --- טסנוק רעד ןיא

 21יא ןליװ ןיײימ ןָא דיז סָאה זדנוא ןשיווצ ןוא ,ַאפשינ דייר ןייק ןיוש
 ןענַאפשרַאפ טשינ וטָאה רע לײװ ,גנויצַאב עטננערטשעגנָא זַא םלעפשעג

 רעלופ רעד ייב םיא וצ גנויצַאב ?"עליק , ןיימ ןרעלקרעד וצ סָאװ טימ

 טכַאמעג ריז טָאה םעד ץוח ...ןעגנומסיול עשינעצס ענייז ןופ גנונעקרעגַא

 מיה יר טליּפשעג סָאה רע וװ ,ןעגנולעטשרָאפ ןיא טָאה רע זַא ,ױזַא

 ימלאהעג טָאה רע גנוצאשּפַא סנעמעוװ ,רעיושוצ ןֹופ טרעהעגסיוא ,ןלָאר

 ,ןלָאר ייר ַא טרינַאּפמיא טָאה ײז זַא ,םעד ןגעװ ןעגנוניימ ,עקידנבעגסַאמ רַאפ

 ךיז ײז ןבָאה .ַַאד ןוא ,עקיטרעװרעדנימ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו

 ךיז ןוָאל עכלעוו ,?עלַארטנעצ , ,?עקידנרינימַאד ,, יו טלעמשעגסיורוא

 ;עגנָא טָאה רע ןוא ,טליּפשעג ךיא בָאה ןלַאר עקיזָאד יד .ןעקנעדעגרַאפ

 :ענג טשינ ליפא בָאה ךיא ...ןצעשגנירג ,ןרירָאנגיא ,ןריפעדופ ךימ ןביוה

 סָאװ ,סָאד זיא ןליוומוא ןײז ןופ הביס יד זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלוצ טנַאק

 םייב טעפירַא?וּפָאּפ ןייז רַאפ "?םנערוקנַאק , ַא רימ ןיא ןעזרעד סָאה רע
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 טנעמַארעּפמעש ןײז ןקעװ וצ הדימ יר טַאהעג רע טָאה ייברעד .םלוע

 רעמציירעצ;קידנויכב ךרוד ןווהענ יד ?ףןפיורשפיוא,, ,טירטפיוא ןרַאפ

 ,"ןיק) טטײג םניה :טסוװעג ןיוש טָאה ןעמ .ןרָאצמירג ,סעכ ,הזגור

 יד ןופ ןיא סע רעוו ךעלדײמרַאפמוא טעװ --- ?טעלמַאה , ,?ַאטסַאקא,

 ןגָאז טלמעד טגעלפ ןעמ) רעמויפסָאק רעד --- רעטעברַאטימ עשינכעמ

 מע רעדָא ("רעכַאמקירַאּפ,) רעמירג רעד ,(י'רעדיינש ,, :טושּפ:טסָארּפ

 ..ןברק ַא ןלַאפ, ןוומ עיכרַארעי רעד ףיוא עפופש רעד טָא ןופ רעצ

 ןקֹור ןיא לקנעב ַא ןעילפ תוחפק טעװ ,ּפעקק רַאּפ ַא ןּפַאכ טשינ ביוא

 .םינּפ ןיא רערוּפ טימ ?טכַאש ַא םומינימ רעדָא
 עפמשרע ענײמ ןופ בָאה ךיא זַא ,טליײצרעד לָאמַא ןיוש בָאה דיא

 טירמפיוא םוצ ןשיירג ךיִז טיהניװשג יד טַאהעג רעמַאעפ ןיא פירש
 םוק ךיא ןַא ,טסווװעג טָאה רעסישזערגספקיהעג רעד .ןטונימ עצרוק ןיא

 ןיא םסָאד ןוא ,ןבײהנָא ןרַאפ טונימ 20 --- 19 כָארעדרַאג ןיא ןײרַא

 וטכַאמ .רעסישזער:טּפױה ןופ שרינַאיצקנַאס ןוא ןעמונעגנָא ןרָאװעג ןיוש

 ?ןנעגנַא רעד ופיול ."גיניק, םעד ליּפש ךיא ,?טעלמַאה , טייג םע זַא ,ךיז

 ןפייווצ ןופ ןביױהנָא גנולעטשרָאפ יד ןעמ םגעלפ עיצַאזינעצסניא רענעמ

 רעד ,ביוהנָא ֹורַאפ העש עכלַאה ַא .עדערנַארפ סניניק םעה --- דליב

 רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ןײטשרַאש טָאה ,ָאששינ רָאנ ןיב ךיא זַא ,קידנרעה

 :עּפשרַאפ ַא טימ ןכיוהנָא ךיז טעוו ?קַאטקעּפס רעד זַא ,ךעלדיימהאפמוא

 ,ןיא םילכ יד ןיפ סיױהַא קימכירפיוא זיא רע ...טונימ 12--10 ןיפ גנוקיפ

 ;זלז ןוא ןטסיופ טימ טנגעגַאב דימ רע טָאה ,ןזיװַאב ךיז כָאה דיא ןעװ

 מעט םשל עטשטעװקעגסױרַא ךעלטסניק ןייק 6שינ לָאמ םָאד --- םיל

 םָאוװ ,סורדרַאפ ןײז ןופ עקידנמַארטש קיטכירפיוא טהעונ ,?פנעמַארעּפ

 סױרַא שזייוו ןוא ןענָאנַאק יד ןרעפש וצ ךיז טכיוטרעד רָאיטקַא רעגנוי ַא
 ףיוא .גנולעטשרָאפײריּפסקעש .ַא ןיא עבַאנפיוא ןיײז וצ טפיגכיילג ַאזַא

 :יאור רעמלַאק:זײא ןַא טימ ךיא בָאה תולוק ןוא ןפסיופ עטליײבעג ענײז

 :טרעפפנעעג טיוק

 :עג ןרָאצמירג רעײא ןיא טנעז ריא !שפיװָאּפיסָא ןיפנַאטסנַאק ---

 ?ביו ןיא ונימ ר ע - ןיא רעבָא ,טנעצַארּפ טרעדנוח עלַא ףיוא טכער

 ;לעװ ,םירג ןוא םויפסָאק רעד -- ןרָאצמירג ןטכערעג רעיא ןופ רעקימ

 ךיא ןוא גנונעדרָא ןיא ןעגנערכ טונָומ 18 ןופ ךשמ ןיא ףרַאד ךדיא עכ

 .(עמענעצ טשינ רימ יב שונימ  ןייא ןייק ךייא טעב

 םוצ ןדנַאװעג ךיז רע טָאה טייקיאור רעטולַאסכַא ןופ ןַאט ַא טימ





 פשרַאפ עדעי ר ם זענעכערּפָא טלַאהעג געט ײװצ .רעדָאֿפ ךיא --|

 יי י !טונימ עטקיט
 מציא רעבָא -- ךיא גָאז -- עדנוקעס עדעי רַאפ געט ײ ר ד --

 י יי !ןײלַא ךימ טזָאל

 רע ןיא 8 (סקנוּפ ןיא .גנַאהרָאפ םעד ןביוח עמ םנעלפ 8 ופקנוּפ

 ךַאנ רימ ןלעװ גנַאל, :רענוד ַא טימ בָארעדרַאג ןייז ןופ ןפַאלעגסױרַא

 ;עג םיא טָאה רעסישזערפליהעג רעד רעבָא ??לבונמ םעד ףיוא ןשרַאװ
 | ..רעצעלּפ ערעײז ףיוא ןענעז עטקילײטַאב עֶלַא זַא ,ןדֿפָאמ

 טונימ א רךָאד ןיאס ?ןָא טשינ ריא טביוה עשז:סָאװרַאפ ---
 יי | ?8 רָאנ

 :עּפער ?שמיָאּפיסָא ןיטנַאטסנָאק .,ןביוהנָא דיא לָאז ךייא ןָא ---

 יי .ךייא טטימ רימ ןבָאה ונרימ

 ;רָאפ םעד ןביוה וצ לַאנגיס רעד טרעהרעד ךיז טָאה םונימ רעד ןיא

 ןעמונרַאפ קיטסַאה רע טָאה ,ןָארט ןפיוא ךימ קידנעעזרעד ,ןוא גנַאה
 םיוש טימ קידנעלמהומסיהַא ,ץנַאזימ ןטיופ ןָארּפ ןבענ טרָא {ײז

 ;םקעש ןליּפש רע מיײג רעבעל:וא:גנול ןמלַאק ַאזַא םימ , ;ןּפיל יד ףיױא

 ביל יװ, :ןבױהעגנָא בָאה דיא .טנפעעג ךיז ופָאה גנַאההָאפ רעד ..."ןריּפ

 רעֶכָא --- "םענעברָאטשרַאפ טשרע רעדורכ ןופ קנעדנַא רעד זדנוא זיא'ק

 םשינ ָאד ךיא בָאה ןיקסלַאד ןכענ יו ךיז ןבעלנײרַא טלַאמשעג רעד ןיא

 :רעביא ןלַאפעגסיוא רומ ןיא ?סוּפידע , ןופ גנולעטשרַאפ רעד |

 ךיז טנעלפ גנולעטשרָאפ יד .סעיצַאװָא יד ןופ ?ײט ַא ךיז ףיוא ןעמענוצ
 םעדט ןופ ּפָארַא טייג סוּפידע רעדנילב רעד יו ,םעד טימ ןקידנערַאפ

 טי השקב ןייז ףיוא ןָאערק .גנַאנסױרַא םוצ לַאזרעיושוצ ןכרוד ךיז טזָאל ןוא

 רעביא רעדניק יד זָאל ןוא ײג, :טרעפפנע ,ןײגוצקעװַא ןביולרעד םיא

 ױזַא ,פערט ןפיוא טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא םימ ומביילב רע ןוא
 ןופ טדניוװשרַאֿפ רע זיב קידנענעגעז םיא ןוא ןסוּפידע קידנטײלגַאכ יװ
 | ..גיוא םרעיושוצ

 ;כָאנ ךיא געלפ ,ןביוא קידנעיימש ןוא ןענָאערק טיּפשעג בָאה ךיא
 ;עג ךיז טָאה סע עכלעװ ןופ ,ןגױא טיפ םוּפידע ןקידנעײנּפָא םעד ןקוק
 .ןרערט םָארפש א םינּפ ןרעביא ןסַאג

 ;ביופ א ךָאנ ןײשרַאש זמָאה ?קַאטקעּפס ןגעװ עיזנעצער רעד ןיא

 עיצַאװַא עשימרוטש יד זַא ,טנעײלעגהעביא גנומסייל ןייז רַאפ גנַאזעג



 וו ָאקשיר .א וו



 ןגנוי םעד ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה ?יּפש עקיטכערּפ ןייז רַאֿפ םלוע ןופ

 ךרַאקַא ןטצעל ןפימ קורדנייא םעד טצנעגרעד ױזַא טָאה סָאװ ,שסיטרַא

 זַא ,ןעירשעג ,דליװ ןרָאװשג זיא ןײטשרַאש .?לקַאטקעּפס ןרַאברעדגוװ ןופ

 ןכעדבעצ ,םנוח ַא יװ ןגָאלש ,ןתיממ רע עוו ?קישרַא ןופ רבחמ םעד

 'גײז ןופ ףוס רעד ןעװעג טשינ ךָאנ ןיא סָאד רעבָא .סיפ ןוא טנעה

 פםעשז ןסיװעג א ןפרָאװעגרַאפ רימ טָאה רעקיטירק רעד תויח .י"תורצ,

 2ףיוא םיא עיצקַאדער ןיא ווירב ןצרוק ַא ןיא ךיא בָאה ,ן

 רַאפ גנוגעוװַאב ןיימ ןפלַאה וצ טנורג ַא טַאהעג טסָאװ רע זַא ,טרעלקעג

 2עג רעבָא ןבַאה רימ ..ןסעלקַאפַאס ןליפש רימ ןעװ ,טעדנירנַאכמוא

 ;םנעװַאבכ יד ןיא ןלַאטסנַאמּפַאה ייב ןוא ,ןלַאטסנַאמּפָאה --- מליּפש

 ןפידע יב

 וירֲַאֿפ רעד זַא ,ױזַא ..טסקעפ ןופ עקראמער ַא ןיא ןזיװעגנַא

 סא םעד טשינ ןרעװ טכַאמעג ףרַאד -- טקיפכערַאב ןיא רע בי

 :םעשטאיו -- עיזנעצער רעד ןופ רַאמיוא ןפימ .רַאטיױא םעד רָאנ ,רָאיט

 ןפעדנײרפַאב סייה ךיז רימ , אה -- ןייצינראז ששיװַארדנַאסקעלַא וואל

 ;בַאכָאה , ופימ ןעגנורדעגכ רימ ֹוצ ךיז ןעמ טָאה רעפטַאעפ ןיא ןוא

 ;קַאדער ןיא "ךיז סנכער ןעמ, ןכלעװ טימ ,ןױשרַאּפ א םימ יװ ?גנוט

 .ןפורעג ךיז טָאה געתשיוצ יד יװ םעלַא םעד יב טשינ קנעדעג ךיא .עיצ

 ;לעװ ןיא ,"יַארק יקסווָארּפעינדירּפ,, -- גנוטיוצ עמייװצ א ןעוועג ןוא סש

 םײצרָאי ןמשרע סוװַאטַאמלַאר וצ לַארוװעפ ןיא רעטעּפש כָאה ךיא ר

 טָאה רַאי ןצנַאנ ןרַאפ סָאװ ,טריטסעפַארּפ ןוא לקיטרַא ןַא מקור רענפא
 | .רבק ןייז ףיוא הבצמ ןיק טלעטמשענקעװַא טשינ ןעמ

 פיו:םילוקירוק ןײמ ןיא םכַארבעגנײרַא רעטניװ רענעי טָאה ױזַא

 ןדָאזיּפע עלופפרעוו רס  ַא

 פאפ טלמעד ןטימ טפַאשפנַאקַאב ןיימ ןײגײברַאפ טשינ ןָאק ךיא

 ןכלעװ מימ ,װָאקשיײר שטיוװַארדנַאסקעלַא רָאטקיװ ,גריטַאמַארד ןרעק
 רימ ןענעז ווירב ענייז ןֹוא ןבירשעגכרוד םעדכַאנ גנַאלנרַאי ךיז בָאה דיא

 טָאה ןכױהעגנָא .ןרָאיו ענעי ןופ תונויסנ עניימ ןיא דיירפ ַא ןעוועג דימת

 :עיפ ןײז טימ טנפעעג טָאה ןעמ .ןָאזעס ןֹופ בױהנָא עמַאס ןיא סע ךיז
 :שעימט ,} סיקרָאג טימ ןשימ טשינ ,"רענהיבגיילק) "?ילעפַאװיבָא ,/ :עס
 2רעמעפ ןיא רעגַאלש רעד ןעװעג םישדח ענעי זיא עכלעוו ,(!?עינַאשפ

 ;עג א ןעװעג ןיא לַאלקָאנירעפַאקעי רַאפ .?ַאקנירדנַאסקעלַא , רעגרוב

 :עגיב פאה רבחמ רערעלוּפָאּפ רעד סָאװ ,הגרדמ רעטסכעה ןופ שינעעש
 רע טנײלץגרָאפ טַאה ולעיַאילעיב ןוא ,ןַאזעס ןופ גנונעפערער יד טניוול

 ץכלעװ .עסעיּפ רעטיײווצ ןײז ןופ ערעימערּפ רעד ףיוא ןכײלברַאפ לָאז
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 רעטַאעפ 'יקסנירדנַאסקעלַא ןיא ןרָאװעג טליּפשעג טלמעד ךיוא זיא

 :עגנָא ךיז ,ןבָארּפ יד טניווװועגיב ,ןבילברַאפ זיא ווָאקשיײר .""רעייגכרוד,

 ;ןרַאיטקַא יד ףיוא טקיקעגמורַא ;רעסישזער:טּפיוה רעזדנוא ןופ טכַאל

 וצ םיא ןוא דימלת ַא סװַאטַאמלַאד ןַארַאפ זיא ַאד זַא ,טסווורעד ךיז

 למיוב ךַאד ריז טסיג ,"ןייג) וצ ןַא וטביוה ןצעמע זא .טרעטנעענרעד דיז

 2םונ ןגנוי ַא ןופ עלָאד ַא ןַארַאפ זיא קימש םער ןיא .?שעלפ קידייל ַא ןופ

 גנוי ַא שריפרַאפ רע .ףוס םוצ ןֹוא ביױהנָא ןיא טניישרעד סָאװ ,רעציזַאכ

 ןיא ,עסירטקַא ןַא עמַארדסנכעל רעטשרע ריא ךָאנ טרעװ עכלעוו ,?דיימ
 ם ןיוה ןיא יז טמוק שקַא ןטצעל ןיא ןוא טמיראב ןרעוו וצ המוז

 ןיא ויא יז סָאװ ,רעטסעװש רערעגנוי ריא טלייצרעד ןוא ןעמַאמ;עמ
 ;רַאפ וצ ד 2 ' ק רָאנ טעמכ סָאד טנרַאװ ןוא ,ןענַאמשעגסױא ןכעל

 יד וצ ...יורפ ַא ןופ ןכעל ןיא ר ע ײ ג כ רו 7 ןופ ץרַאה ריא ןפיה

 ןגעוװ ,רעציזאכמוג רעד ךיז שזײװַאב גנולייצרעד ריא ןופ ןצַאז עטצעל

 טכאמ רע ,"רעײגכרוד , ןגעוו רעמהעוו עריא טרעה רע ,פדער יז ןכלעוו

 ומקוק גנוטכאראפ טימ ,ןעמַאנ ריא סױרַא טלמרומ רע ,פירש ַא ריא וצ
 :רַאפ ןיא קוטש סָאד .טלַאפ גנַאהרַאפ רעד ...קעװַא פייג ןוא ןַא םיא יז

 .פקירטע

 םילוחג יד טקיל"מַאב עסעיּפ רעד ןיא ךיז ןבַאה גרוברעטעּפ ןיא

 ,ןוָאמַאלרַאװ ,ןװָאדיװַאד ןבענ ןוא ,רעמַאעפ ?יקסנירדנַאפקעלַא , ןֹופ

 2ינכרוד , ןופ עלָאר רעד ןיא יקסנעיק רָאישקַא רעד םָאה ,אנירושטימ

 | .קורדניא םוש ןייק טזָאלעגרעביא טשינ "רע

 רעד ףיוא סױרַא טשינ וליפא ףוס םוצ ךיא ןיב ןבָארּפ יד ףיוא

 ןיישרעד טקַא ןופ ףוס עמַאס םייב זַא ,טגָאזעגנָא ןרָאװעג זיא רימ .עניב

 ..קעװַא םייג ןוא קוק ַא רימ ףיוא יג ַאװַאששנַארַאס ןוא ,ךיא

 ,רעייגכרוד ןגעװ ןזַארשפ יד קידנרעהרעד ,לקַאמקעפס ןפיוא רעכַא

 ייימ} פָאה ,ץרַאה;:ןעיורפ א ןופ ליפענ עטשרע סָאד טרעטשעצ קַאװ

 ןיא פונימ רער זיב סָאװ ,סנױזַא | ע נג ַא ט ש ר ַא פ ?"רעציזַאבטוג,
 ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד זַא ...ןוא .ןײדַא טשינ ּפַאק ןיא וליפא םיא

 רימ ֹוצ ןיא רַאטיוא רעד ןוא ןעמַאנ ןיימ ןפורעג םלוע ןיא ןעמ טַאה

 .ןקילב עקידנעמַאלפ ומימ ןטַאלעגוצ

 ;בערּפ ַא ךָאד זיא'ס --- ושרעהרעד דיא בָאה --- רעניימ  רערעוש --- 
 ןיא !לַאניפ םעד טשוװעטַארעג בָאה ךיא ."רעייגכרוד, רעד ,עלָאר עקיט

 םיוו ךיא ,ךייא קנַאד ךוא .ַאפשינ רוּפש ןייק ןופרעד זיא גרוברעטעּפ
 .ןקירדוצסיוא קנַאר ןיימ ךייא ױזַא יװ טשינ

151 



 רעד בילוצ ןבירשרַאפ ךובגָאמ ןימ ןיא ןיא טַאלב קידנפײדַאב ַא

 ןענעז !טרַאד ."ןופצ ןופ םירובג ידע ךנעסביא ןיא ,רנתע ןופ לָאר

 ןבָאה סע .עיגַאלַאמימ רעשיװַאנידנַאקס רעד ןופ ןטלַאטשעג יירד |
 ילב סע ןיא רימ רַאפ .דיא ןֹוא ןיגיִלַא ימשראש :---- םלומשעג יײז

 :עג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ עלַא רעביא עבַאנפיוא ןַא ןעוועג קפס

 ?ערבײעניב יד ףיוא ןָאזעס ןסיײװצ ןיא רעליפשיוש ןגנוי א ןלעטש טנַאק

 ,ןעיירד ןיא ןגיובעג עלַאר רעד ןופ טסַאל ןרעטנוא ךיז בָאה ךיא ןוא .רעמ

 םיא בָאה ךיא ןַא ,ןדלָאמעג ןפָא טָאה ןיגילָא ,דובכ טימ םיורַא רעכָא
 סָאר זַא ,ןבעגעגוצ ייברעד סטָאה רע ...םיפרּפ עלַא ןיא ןגיטשעגרעכירַא

 ,"ןדלעה,) רַאושרעּפער םעד ןיא ךיִז טליפ רע לײװ ,ךס ןייק טשינ ןיא

 טשינ ךיא ןיב גנוניימ ןייז טיוק רעכָא ,סעטנעּפעג יװ (זרעפ ,םיטסַאק

 ופָאה גנונימ רעקיבלעז רעד טימ .ןײלַא ןענײמשרָאש ןופ ןענַאטשעגּפָא

 :עג םעד ןיא טָאה סע .וָאפַארעינ רימ וצ ןדלַאמעג ?קַאטקעּפס ןכָאנ ךיז

 ןגעלָאק ןבלעוו ,ןענייטשרַאש יבנק "דיײרפנדָאש , עזָאד עשביה ַא טקעטש

 תאנש , רעמ ןעוועג אה ןיא .ןעמוקַאב וצ ביל טשינ ןזיװַאב ויש ש ןבַאה

 סיורָאפ טירש ַא רעבָא ,רימ יכג7 "יכדרמ תכחא , יװ םיא יכנק ?ןמה

 ,ןריפַאנרַאפ וצ סַאהעג ּסנֹוװֲא םענעי ךיא בָאה ןקידנפײדַאב ַא רַאנ ןוא

 .שרַאמהאפ ןקידרדסכ ןופ ןכײצ ןרעטנוא קעװַא זיא ןָאזעק רעד ןוא

 :קַא רעכלעװ ןופ ,עלָאר ַא ןבעגעג רעסישזער רעד רימ מָאה |

 2ַאכ ןצראווש םעד ,"ליוולעמ דרָאל , ;קנערק רעזיײב ַא ןופ יו ןכייוו ןרָאיט

 בָאה ךיא .עפָאלב םימ סיוא טקַא ןמירד ןיא טשימ ןיק ןכלעוו ,רעטקַאר

 דצמ ןעגגורינַאקיש יד ןַא ,ןדלָאמעג ןוא ןוירב ַא ןוועיַאילעב ןבירשעגנַא

 יד בוא ןוא ןגָארטרַאֿפ טשינ רעגנעפ ךיא לעוװ רימ יבגק ישזער רעד

 ןעירפאב ךימ ךיא טעב ,םעד ןופ ןעײרפַאב ומשינ ךדימ ןָאק עיצקעריד

 םװַאפַאמלאר ןעװעג רָאי ידה ךיא ןיב םעד ףיוא טשינ .רעטַאעפ ןופ

 ;ער רעד .םיצראהיםע עקיליווזיב ןופ שקעיבָא ןַא ןרעװו וצ ידכ ,דימלת

 ןעמוקעג ןיא רעסישזער רעד זַא ,ןעװעג ןיא גנודנעוװ ןיימ ןופ םמַאטלוז

 גננמכא רעטספיפ ןיא טרעכיורַאֿפ ךימ ןוא ןהנעטסיוא רימ טימ דיז

 ;לעוש רֹהַאל, עלָאר רער ןֹופו .סעיצאריּפסַא עלַא עניימ וצ ןוא רימי וצ
 לעוװ ךיא זַא ,ןרלָאמעג ןַאד בַאה ךיא ...ןרָאװעג טײרפַאב ךיא ןיב "?יוו

 :וצסיד טשינ ןופ סנעדעצעהּפ ןייק ןפַאש וצ טשינ ידכ ,ןליּפש עלָאר יד

 פעמכ בצמ ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ןעמעלַא ןיוש טָאה סָאר .טייקטריגולּפ

 ןָאפ ?יװ רע זַא ,סיוא םמוק *?רע ליװ עשז סָאװ,, :טײקנהָאלרַאפ ןופ

 !ּפַארַא ּפָאק ןטימ רָאנ ,רעױּפַאק רָאנ
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 .עיצַאסנעס עטכירעגמוא ןַא ןיוש רָאג ןעוועג זיא לַאניפ רעד רעבָא

 םימ טליפשעג םיא שָאה רע .קיטכערּפ ןעוועג "ןיק , ןיא ןיא ןײטשרַאש
 גוג עג ט שי ג סםע טָאה קישירק יד .יקסלַאד יוװ טיײקמריניפַאר רעמ

 פא "עכעלבעל, ןימ ַאזַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ

 :נעצער ןיא ןיא עלָאר יד) ?ליוװלעמ דרָאל,, ןיא רימ ןגעו ןוא .גנוצַאש

 טקרעמַאב ןיא (ןרָאװעג שנַאמרעד טשינ טּפיוהרעביא לָאמנײק דָאנ סעיז
 2יצניא רעד ליוולעמ דרָאק טַאה "ןטַאהקָאשסירַא , עלַא ןופ ןזַא ,ןרָאװעג

 רעכיוה ןופ רעדנעלגנע ןַא ךיז רַאֿפ טָאה ןעמ זַא ,ןביולג טכַאמעגנ רעק

 םשינ ןעמָאנ ןימ ןיוש ןָא טלמער ןופ סָאה ןײטשרַאש ...גנומַאטשּפָא

 .ןגערפיוא טשינ ייברעד ךיז ןוא ןרעה טנַאקעג

 יד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןלָאר יװצ טליּפשעג רעטניוו םענעי בָאה דיא

 :רעטקַארַאכ ןוא ןרָאיפקַא עשיטַאמַארד ןופ רַאוטרעּפער ןיא עטסרעווש

 ילרעֿפדַא סָאד , קיטש ןטמירַאב סנַאטסָאר ןיא "ךינרעטעמ ,, :רעליּפש

 ;עיַאבירג -- קיסַאלק רעשיפור רער ןופ ?רעּפ ןיא ?בוזַאלַאקס, ןוא

 קרַאטש רימ טָאה עלָאר רעטצעל רעד ןיא ."?כש ןֹופ הרצ יד, םֹולָאד

 לעק סבוזַאלאקס ןֹופ טהעהעג בָאה ךיא .טייקירעזיה ןיימ טרעטשעג

 ןופ ןגירקסיורַא טנָאקעג בָאה ךיא עכלעוו ,רענעפ יד טשינ -- סיױרַא
 :עגמורַא ןבָארּפ יד ףיוא ןיב ךיא .רעדנעבמיטש עטרעטאקרַאֿפ .עניימ
 ;עטשרַאפ יד עגרהרעד ךיא זַא ,טהנעטעג ןוא רענעגַאלשרעד א ןעננַאג

 װעיַאיליב טָאה ןרעשנומהעד וצ ךימ הנוכ רעד טימס ,תועמשמ .גנול

 ןצנַאג ןרעביא ןדלָאמעג ענעצס ןיימ ךָאנ טקַא ןטמ2 ןופ עכַארּפ ןטימ ןיא

 םרעיינ ,ןיקצַאשש 'ייב יו י"?בש , ןופ טשינ טמוס '"הרצ,, ןייז ,, :רעטאעמ

 ןיא רע ןַא ,חומ ןיא ןגָאלשעגנײרַא םיא טָאה רעװ .גנודפיבנייא ןופ
 רע םגנערב ,טרעדָאפ טלַאמשעג יד עכלעװ ,רענעפ עלַא ?"קירעזייה,
 םיא ןָאק ןעמ ןַא ,ױזַא ייברער םליּפש ןוא סױרַא ?עק רעכַאװש ןייז ןופ

 עטסעב יד ןופ המישר רעד ןיא ןענעכערנײרַא ןסיװעג ןקיאוה א טימ

 טריקימעג רעדיװ ןײטשרַאש ןטָאה ?קַאטקעּפס ןכָאנ .*סבוזָאלַאקס,

 עשביה ַא טלייטעגניא ייןיקצַאשפ, ןייז םיא רַאפ טָאה ןײציגרַאז .םישעמ
 ןבאמעג םַאזקרעמפיוא םיא "יברעד רעבָא טָאה רע ,גנַאזעגביול עזַאד

 2ַאֹב עקילַאצמוא עלַא יד :ןעזרַאפ טַאה ןיימשהַאש ןכלעוו ,טהּפ ַא ףיוא

 ןופ גנַאגמוא ןיא ןיירא ןענעז עכלעװ ,ןזרעט ,ןצַאז ,ךעלמרעוו עמלגולפ

 ןופ | סא טי צ י װ  ש י 1 !1יקצאשט ײב ןעגנילק ,ןדער:שיסור
 ןוא קנַאדעג ןקידנליּפש זײז ןופ םקודָארּפ א יװ רָאנ ,ענעמונעג ץשגרע
 2גוק ַא טלָאװ גנוקרעמַאב ַאזַא רַאפ ...ןעקנעדעג סע ףרַאד טסיטרַא רער
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 ןיא .טנַאה יד ןָאש ,לוק א רעקיטירק םעד טסָאזעג רעלפס

 ענענָאלשעג פשינ !םילבונמ ':ןפרוװסיוא ,, :טרעההעד רימ ןבָאה רעכָא

 ברא רַאנ רע לָאז !ןכערבסיוא ײז ןעמ ףרַאד םיפ ןוא טנעה !סעדרַאמ

 !ןגָא דמקעוװַא םיא ןעמ טעװ קירוצ !רעמאעפ ןופ לעװש יד ןפע-רמרעכ

 ךיז ןעגניװצ םיא ךיא לעװ הּפצוח ַאזַא רַאפ זַא ,טרָאוװײןרע ןיימ ביג דיא

 יקצַאשט ױזַא יװ ןענרעל רע טייג ,ןעניטשרַאש ,ך * מס !ןקידלושטנא וצ
 ו *!!ן-ער ףראד

 ןערב ןלופ ןיא ןעמוקנײרַא לָאז ןיציגרַאז זַא ,טכַאמעג טָאג ןטַאה

 ןליפא ןיא דחּפ ןוא ףרוװרָאפ ןַא רעפיר ןיימ ...ןרָאצמירג ןלעדייא ןו

 לכײמש ןפּפַאהרעבױצ .ַא טימ .ריפ רעטײװצ ַא ךרוד ןפָאלטנַא טשינ
 .קידנגיױנרַאֿפ ךיפ ךיז ,טסירגַאב טנעזנעצער םעד רע םָאה ןּפיל יד ףיוא

 ןפלא  ןופ עלַאר יד ןעװעג רימ רַאפ זיא שינעבעלרעביא סיורג ַא

 :רַאפ סָאװ ,דליב ןכָאנ ."עעכיסּפ ןוא סָארע , םיקסװַאלושז ןיא "ףקַאקש

 ןופ עכַאּפע רעײנ רעד ןגעװ גָאלַאנָאמ ןסיורג סגמלַא ןטימ ךיז טקיד

 טהירבכיוװ טנייה זיב) .ןשופנעמ ייווצ ןשיװצ ףליה רעקיפײזנגעק ןוא עביל

 :ןרעפ ןפצעל ןופ טסיײג ןֹוא ףוִג רעצנַאג ןיימ

 ןגיוא עפנייוורַאפ ןיא ןרערפ יד טשיװ רע

 ןניוב ןֹופ ?יפ רע טיירפשראפ דיירפ ןוא .טסיידפ א

 סיוא ןדנוו רע טלייה עקידנדײל יב

 -- (=!ס ַא ט סי ר כה :טבעװש ןעמַאנ רער ליומ וצ ?יומ ןופ

 סָאװ ,רעלפוס רעזדנוא ...ןעצ לָאמ ַא גנַאהרָאפ םעד ןבייה ןעמ ש געל

 ,דירי רענעבעגעגרעביא ןוא ןַאמ:סגנואיורטרַאפ סגײטשרָאש ןעוועג זיא

 ,ילפמָאק ןוא ןעגנוסירגַאב םימ דליב םעד ךָאנ רימ וצ ןײרַא לָאמנײא זיא

 (ןעוועג בקולטַאב טשינ גנולעטשרָאפ רעד ןיא זיא ןָארּפַאּפ ןײז) ןטנעמ

 יז ןוא גנולעטשרָאפ יד ןָאש קוק ַא זומ ןײטשרַאש זַא ,שגָאזעג ןוא

 בח רעביל רעד רעבָא .ןדניװשרַאפ קפס ןַא טעװ רימ יבנ? םזיציטּפעקס

 עג קוק ַא גנולעטשרָאפ יד טָאה רעימערּפ רעזדנוא ;טַאהעג תועפ ַא טַאה

 ?סיוא ,סעצײלּפ יד םמימ קידנשמשווק ,ןּפיל עפמירקעגנסיוא םימ ןוא ןָאפ

 ו ןפורעג

 -- תולעּפתה ןיא ןײרַא ָאד טלַאפ ןעמ סָאװרַאפ טשינ ײטשרַאפ דיא
 .?!םלוג:םלוע

 יֿװ םעד ןסיגרַאפ וצ ירכ טשינ ןפנַארב ןעקנורטעג ךס ַא טָאה רע
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 {ײטשרַאש טָאה טנַאלַאט לײװ ,טנַאלַאט םענענייא ןיא גנושיושנַא ןופ קיט
 טמענ ןענַאװ ןופ .לַאפנײא ןוא רעייפ טימ טליּפשעג ןוא טגָאמרַאפ קפס ןָא
 יב .רָאלק טשינ םויח דע רימ ןזיא ,שייקטרעשיברַאפ יד לַאפ םעד ןיא ךיז

 ,רַאױמקַא ןסיורג סלַא םיא רַאפ גנונעקרענָא רעקיטכירפיוא ןוא רעפיט ןיימ

 ןיא) ןעמונעגרעביא ּפַאנק טשינ ןוא טנרעלעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו יב
 יב ןיא --- עניב רעד וצ ןײג דיז שזָאל ןיק רעדייא עזוַאּפ עטצעל יד "ןיק ,
 רערעשיב רעד ןכילברַאפ זיא -- (גנונעכײצנַא םנײטשרָאש ןופ -- רימ

 פקַאטקעּפס ןיא ןעעז ןופ ,גנורעפעגרַאפטסבלעז רעקיליב ןופ קַאמשעגײק

 ןטכינרַאפ ןוא ץְלַא ןגלָאפרַאפ וא דיז -- דע? סילש םיוא
 .סערעטניא םענעגיא םעד רעסיוא -- ץלַא

 ןיא טליּפשענּפָא ךיז גנולעטשרָאפ;טדײשּפָא רעד ןיא טָאה ץלַא סָאד
 ,51 םסמ 6 עסע8606מ:ןנַאז ןזַאל ךיז טלָאװ סע !כלעװ ןגעוו ,רָאזיּפע ןַא

 רימ רעבָא ,(טמַארטעגוצ טוג סע זיא ,תמא טשינ זיא סע ביוא) 1187887

 ן"ןטביד , טשינ ןטקַאפ ןײק :59ב3 רעזדנוא ןענַאמרעד רעדיװ ָאד ןלעוװ
 םַארגָארּפ רעד :סנױזַא זיא ןעשעג ןוא ןעשעג זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןלייצרעד
 רַאוטרעּפער ןופ ןטנעמנַארפ 4 ןופ ןענַאטשַאב זיא ?קַאטקעּפס ןומצעל ןופ

 טקילײפַאב ןעוועג ןיב ךיא .ןָאזעק ןצנַאג ןרַאפ ןרָאװעג ומליּפשעג זיא סָאוו
 ?ייֹוְוַצ ןיימ ,טשינ ךיא קנעדשג ,ןטש השעמ ,ןטשרע םעד .4 יד ןופו 2 ןיא

 ןופ טקַא ןומ:4 ןיא "בוזָאלַאקס, -- ןעוועג ןיא טנװָא םעד טידפפיוא רעט
 ײקַאל רעד יוװ ,םעד רָאנ שניישרעד כוזָאלַאקס .עידעמָאק םוָאדעיָאבירג

 ןעצסנַאזימ ןטיופ .!א בוז ַא ?ַא ק ס אפ ע ר א ק, .םיוא טפור
 ןבלעוו ןופ ,פערפ ןפיוא סױרַא בוזָאלַאקס טייג ,גנימַאמשסיױא רעד ןוא

 סע רַאנ יװ .גנַאגסױרַא םוצ ךיז שזָאל ןוא עניב רעד ףיוא ּפָארַא טייג רע

 ןבָארבענסױא לַאז ןמלופרעביא ןיא זיא ,ןעמָאנ רעד שכליהעגסיֹורַא טָאה
 רעכלעוװ ןוא ןזיװַאב ךיז בָאה ךיא עכלעוו ייב ,ןפנעמסידָאלּפַא רענוד ַא
 :ער , ןזיװַאב ךיז טָאה סע ןיב טרעיודעג טפארק רעקידנסקַאוונָא ןיא ןכָאה
 ...װַאלימעּפ

 :לָאמ עקילָאצמוא ןביוהעג גנַאהרָאֿפ םעד ןעמ טָאה טקַא ףוס ןכָאג

 טימ ןדייש טלַאװעג טשינ גנַאל ךיז םָאה םלוע רעװַאלסָאנירעטַאקעי רעד
 ,ןדעוא

 ןפיוא ןעזרעד ךיא בָאה ,גנַאהרָאפ רעטצעל רעד ןלַאפעג זיא םע ןעוו

 ?רעד ןוא ןביוהענפיוא םיא בָאה ךיא .ןעמולב טעקוב ןסיורג ַא עגַאלדַאּפ

 ...ןענייטשרַאש טגנַאק



 רַאפ יאדוא !טעקוב רעקישכערּפ ַאזַא !שטיװָאּפיסַא ןיטנַאטקנָאק ---

 .ךייא

 עטמירקעגכיוא ןפימ םיא ןוא םעקוב ןפיוא ןָאטעג קוק א טָאה רע

 שממ טָאה ךימ .עניב רעד ןופ לקניוו ןטיײװ ןיא ןָאעג רעדיילש א ןפיל

 ...קיפייו רעשיזיפ ַא ןעמונעגנמורַא

 ךיא בָאה -- ?ןעמולב ןרעדײלשקעװַא ױזַא שטנעמ ַא סע ןָאק יו; ---

 ...ןגוא עמטכיפ טימ טמרומעגסיױרַא םיוק

 ןוא ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ םיא ,טעקוב םעד ןביוהעגפיוא בָאה

 ןביל רעזדנוא סורג;סהישּפָא ןַא ,, :טפירשפיוא ןַא ןוא עננעטס ַא --- עז

 ףיוא טייקיטעט רערַאבטכורפ 1רָאי עגנַאל ןופ זשטנווו יד םימ ןיקסוװערָאמ

 2ור ףיוא םסוייה ,"אואלס,/ 7. !א װ א ? ס---געוװ ןטלײװרעדסיוא ןײז

 רעגנוי ןײמ ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג זיא ַאװַאלס ןוא "ם ו -, :שיס

 .הריד רעטשרע ןיימ ןיא עטסַאבעלַאב רעקיצרַאה
 ,רס ַא ןרָאװעג ףייר ןענעז װַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ראי ןבלַאה ןראפ |

 יינ ןעמוקַאב בָאה ךיא ."?גיופ ןעיירפ, ןופ םזינַאגרָא ןיא ןּפסָאנק דס ַא

 לעווש יד ןמַָארפעגרעבירַא בָאה ךיא .ןטרעװ עײנ ןעזרעד ,ןענ ;ירַאפרעד

 פו יקיגנעהּפָאמוא ןופ ,זליװ ןעיירפ ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןכעל ןוט
 ןרעטצניפ ןיא ןגיל ןבילבעג טשינ רועיש זיא רעכלעוו ,טעקוב רעד |

 :טרָאװ סָאד ,האנש רעקױפױהבָארג ןופ טעפילַאטורב רער בילוצ ?קניוו

 םעד טָאה סָאװ ,ןזעװגעיורפ ןגנוי םענופ טלַאטשעג עביל יר ןוא "ַאװַאלס ,

 -- .ןגָארטעג ןעמָאנ

 :יװ ןיימ ןֹופ ןרעיוט יד ןיא גנוטיילנייא ןַא ןעוועג רימ זיא ץלַא םָאד

 געוו ןקיד ר



 סעילידיא עטצעל יד .אוז

 2יצרַאֿפ וצ ךיא טָאה וַאלקָאנירעפַאקעי ןיא ןָאזעסײרעמניוו ןכָאג

 טלעפשעגקעווַא ןיוש ךימ טָאה רעכלעוו ,1913 ןָאזעס;רעמוז םעדו ןענעכ
 ןכעלטנגיא םעד ,רוניפ רעטשרע רעקירנריפ ַא ןופ עיצַאופיס רעד !יא

 ןרעדנוזאב ַא טַאהעג טָאה ןינע רעצנַאג רעד .עּפורפ רעה ןופ י"רעימערפ

 ידי עכלעוו זופ ,תוביס:שנורג ייווצ בילוצ רימ רַאפ גנושיידַאב ןוא ץיייר

 ערעזדנוא ןופ עּפורג ַא סָאװ 4,ןעװעג זיא עמסקיטכיוו יד ןוא עטשרע
 רעטַאעט ַא ןדנירג וצ !סָאלשַאב ןוא ןעמונעגפיונוצ ךיז ןבָאה םירבחנלוש

 טָאה ןעמ ."וַאטַאמלַאד ןופ ןעמַאנ ןפיוא רעטַאעט , :םיא ןפורנָא ןֹוא

 ,"אקטַאיװ טָאטש רעד ןיא טארטַאטש ןטימ טסארשנַאק ַא ןסָאלשעג

 סרעדנוזאב ןטסילַאעדיא עגנוי עּפורג רעד וצ ןגױצַאב ךיז טָאה רעכלעוו

 2ודגוצ רעקירעהעג רעד טימ ןָאזעסרעפניװ םוצ ןעמוק וצ ידכ ןֹוא םערַאוװ

 יקַארַאס ןיא ןליּפש וצ םישדח:רעמוז יירד יד 1סָאלשַאב ןעמ טָאה ,גנוט

 ..רמסעינד ןופ גערב ןפיוא  עיבַארַאסעב ןיא לטעטש ַא ןעװעג זיא סָאד

 =יק ווו ,ךשוח ירח רעטניה "ךָאל,, ַא זיא סָאד זַא ,גניקרעמַאכ ןיימ ףיוא

 זַא ,םרעהרעד ךיא בָאה ,ןײרַא טשינ רעטאעט ןיא ,אמתסמ ,טקעמש רענ

 ןפרָאד טָאה ןַאזעס:רעמוז ןקירַאפ ןוא טרַארוק:ביורטנײװ א ןיא קָאד

 רער ןכלעװ ,א פי ט ע 8 ס 0 י ר ַא מס -- טליּפשעג רדסכ םישדיח 4

 דעד ריס רַאפ ןעוועג זיא סָאד -- "טנעה יד ףיוא ןגָארטעג ,, טָאה טלוע

 .ץייר רעמייווצ

 עמסעב עניימ ןופ ײר ַא ןײרַא ןענעז רעטַאעט ןופ ןיטקעלָאק ןיא
 דַאנ ןײקַאמעג ריז טָאה ןַאזעס;רעמּוז םוצ רעבָא ,לוש רעד זופ דניירפ

 .וַאטַאנניא ַאיסַאװ -- ןעוועג זיא סע ןוא ,?ייפ ַא

 ַא ןרָאװעג ,טימעג זָאלנרָאז מכייל ַא ןעמוקַאב לָאמַאטימ בָאה ךיא

 .יקָארָאס ןייק ןעמוקעגנָא גנומיפש רעד ןיא ןוא טסימיטּפָא רעקיטסול

 ףיוא זיא רעטצנעפ ןימ ייב וװ ,הריד ַא ןיא טצשזַאב ךיז בָאה ךיא

 ןגערפ טשינ טגעלפ '""רוחב; רעד..לאנוטכאנ א ןופ טסענ ַא ןעװעג םיוכב ַא
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 ןימ ןרעפש טפָא טגעלפ ןוא ךיז טסולג םיא ןעוו ןעגניז וצ המכסה ןיימ

 בא ,ןלָאר עניימ ןרידושש ןזָאל טשינ -- רעגהע ךָאנ -- רעדָא החונמ

 ןיימ ןיא ענעצס ןייא טשינ לייוו ,ןפוג םוצ זיולב ןענַאמרעד םיא זומ ךיא

 :םַאזַאב ױזַא ןלערפ עניז טיפס םישדח ענעי רע טָאה רַאוטרעּפער

 :עג טשינ רעמ ןיוש םיא כָאה ךיא ןעוװ ,רעטעפש זַא ,טנישַאב ןוא טקיפ

 עגימ רעכיא ןפעברַא ןרעהפיוא ןוא ןעקנעב םיא ךָאנ ךיא געלפ ,טַאה

 ..ןפסקעפ
 ןלָאר עײג 12 ַא ןיב םישד וח ריפ:יירד יד ךיא בָאה טליּפשעגּפַא

 זַאלעצ ןוא תונואנ רעדָא ןיק , --- ןבעל ןיא לָאמ ןמשרע םוצ םעד ןשיווצ
 ןשי שירעליפשיוש ןײס ףיוא קירוצ קידנקוק ,,טלַאה ךיא עכלעוו ,"טייק

 :פיב 20 עפצעל יד) גנוטסיײל רעשינעצס ר ע ט ס כ ע ה ןײמ רַאפ ,געװ

 טשינ קלח:טנעצ ןייק ךָאנ ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא כָאה ןָאזעפ םענשי .(רעד

 יד ןיא ןגָארפעגײב עלַאר רעד ןיא בָאה ךיא םסָאװ ,םעד ןופ טכיירגרעד

 ןמייז עדיב ןיא שידיי ףיוא טליּפשעג יז בָאה ךיא ןעװ ,1980--1919 ןרָאי

 ?םוא עכלעוו יב ןלייצרעד וצ ןכיולרעד רימ ךיא זוס ַאד .קיטנַאפטַא ןופ

 .ןָאזעס ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא ןיא ?קַאפקעּפס רעד ןדנעטש

 רעקיטכערּפ סווָאקשיײר רָאטקיװ טימ טשנפעעג ןָאזעס םעד ןבָאה רימ
 ןרָאװעג טמיטשַאב ןיא תבש ןטשרע ןפיוא .יילגנעלש סָאד,, :עידעמַאק

 ,העקנעדעג ףרַאד רענעײפ רעד יװ ,כָאה ךיא ןזכפעוו ,?ַאטסַָאקַא לאירוא ,

 :עננָא ךיז טפָאה עסַאק ןיא .חומ ןיא ןצרַאה ןיא ןנָארפעג גנַאלנרַאי ןיוש

 :ָאפעגסױהַא שיפַארגעלעט קישסניר ןבָאה רימ .ףױקרַאפ:רָאפ רעד ןביוה

 יוח ךַאװפימ זַא ,הכושת ַא ןעמיסַאב ןוא !עמיטסָאק  וועיק ןופ טרעדו

 וצ טגָאז קיפשרענַאד רעכָא ,טעלּפמַאק רעצנַאג רעד טקישענסױרַא טרעוװ

 רעכעלטפאשפריוו רעשיטקַאפ רעד ןעװעג ןיא רעכלעוו ,וָאטַאנניא רימ
 תכש ןיב ןענַאק ןעמויטסָאק יד ,ַאקלומארבא ,ןייא ךיז רעה , :רָאטקעריד

 טיורב ויטקעלָאק םעד ןרעכיזהַאפ וצ זיא ןעמוקנָא טשינ ןוא ןעמיקנַא ָאי
 ןקיטנייה ןופ עמַאנניא רעד טימ ןריקיזיר טשינ רימי ןרָאפ ךָאוװ רעד ףיוא

 ףיֹוא ןגײלּפָא ןעמ ףרַאד ?ַאטסָאקא , זַא ,ןעננורדעג ןיא ןופרעד .תכש

 םלֹוע רעד סָאװ ,עסעיּפ ַא ןליּפש תכש ןקיטנייה ןוא ײװצ רעדָא דָאװ ַא

 טכפייקראפ זיוש יד ןגָארמ טשינ ,"ַאטסַאקַא ,יװ ןרעג ױזַא ןעמענפיוא לָאז

 ."עגעבילברַאפ יד ןפיוקסיוא ןוא ןײרַא עסַאק רעד ןיא קידוצ ןפעלוכב
 מפימ טקוקעננַא םיא ךיא בָאה ,טנימ רע סָאוװ קידנפײרגַאב טשינ

 .פרעפשטעעג טשיגרָאג ןוא -- ןגיוא ענעקַארשרעד ?פיכ ַא

 דוא רעה -- ?םלוג רעקיצרַאהניל !ימ ישנו ש עשו סָאװ זיא ---
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 ענייד ןיא טסָאה וד זַא ,טשינ ?שייוצ ךיא --- םירובה ערָאלק .עקידהעטיײק

 :2וא רעקידתכש רעד ןָא ןעמוקמ יױא טסנָאק ןוא דלעגטייפק גוגעג םענעשעק
 2ַאר ןוא תושפנ 19 ַא ךָאנ ןבעל רָאװ יד ןפרַאד ריד רעסיוא רעכָא ,עמַאנ

 !וד !וד --- ושסעוװ סָאװ ...םנעה ענייד ןיא רָאנ ןיא עיצאימיס יד ןעוועפ

 סָאמשנַא תכש ןקיפנייה ,ֿפוּפש --- !עמ ורמפ רעד ןיא רערעדנַא ןייק טשינ ןוא

 ?ײֵא ס ס ַא ק א;

 בָאה -- רימ ןופ טסגנַאלרַאפ וה סָאװ ,טשינ פולָאסבַא םייװ ךיא --- 

 .טייקנרַאלרַאפ רעלופ ןיא ןפורעגּפָא ךיז דיא

 ײ- ןופ גנוגנערטשנַא עלַאמיסקַאמ יד ריד ופ גנַאלרַאפ ךיא ---

 ר ןוא עיצַאװפיס ענעפַאשעג יד ןעװעפַאר וצ ידכ תֹוחוכ ןוא טייקיעפ

 רַאו רעטססנעַאנ רעד ףיוא םווקסנכעל ם םער !עמעלַא זדנוא ןרעכיִז

 ...ךיא גָאז -- !?טעלמַאה, ןריפפיוא רימָאֿפ --

 טימ רעבָא --- ַאיסַאװ ןיימ  ךיז טכַאקעצ --- רעבעצ יו ּפָאק ַא ---

 ןייק ךיוא ?מעלמַאה , וצ רימ ןבָאה תישאה !רעניימ חקּפ .ָאנד ןיא ךָאל ַא

 קיטרַאפ טשינ געט 8 ןיא עקירעביא יד ןלעװ תינשהו ,טשינ ןעמייטסַאק
 .ןלָארה ערעייז םימ ןרעװ

 ל?יירעביור יד , -- רשפא ---

 ביוא ."ץנארפ ,, ...ןוא ןעמויפסָאק רעדיוװ רעבָא !טכעלש טשינ --

 :ַָאטַארּפ ַא יוװ ןעזסיוא רךָאר דיא לעװ ,געמ רָאּפ יד ןיא ןכַאמ םיא לעװ ךיא

 :רעד ןלעװ רימ ןוא ,?שסַאּפ עקילעװ, ןופ רָאװ רעטעביז רעד ףיוא ;ָאקַאיד

 אקשארצא ,ןיינ ...?קַאמקעּפס ןטייוװצ !טימ עיצַאטוּפער רעזדנוא !ענעגרה

 = ןפיּפשּפָא תבש םעד טסעװ וד ביוא ,ופסעוו עיצַאופיס יד ןעװעשטַאר

 רעבָא ,ןלויצרעד ןביֹוחנָא רימ דלַאב טסעװ וד סָאװ ץלַא סייוװ ךיא ."ןיק,

 ןבָאה טסנָאק -- טסקעט ןרַאפ ךיז םענ יג ,סעומש רעזדנוא טָאטשנָא

 | !ןבָארּפ 4 עצנַאג

 ...עסעיפ סַאמויר עקעט ןייז זופ !עמונעגסױרַא טָאה רע ןוא

 2ענ םיא ןוא שזַאּפיקע ןקידרעפיײווצ ַא ןעגנודעג בָאה ךיא :טרּפ ַא

 טניװ רעד ...טָאטש םורַא רעדקעוו ןֹוא גרעב יד רעביא ןריפ ךימ ןטעב

 ןימט יצ טנעמַאינַאּפמַאקַא רעד ןעוועג } געז !גײװצ יד זופ שיורעג ןוא

 | ...טנעמַארעּפמעמ ןטניועצ ןוא טימעג ןטליּפשעצ

 ןלַאמעד םטמַאקלופראפ ןרָאװעג ןענעז ןרָאי עקידרעטמעּפש יד ןיא

 ;רַאפ ןיא טלַאטשעג-"ןיק,, ןייימ ןופ ד װ סי רעד רעבָא ,רענעפ ,סענעצס
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 רעביא קידנעילפ ,ןַאּפשעג ןקידהעפייווצ ןיא געט יירד ענעי ןרָאװעג פייל

 .רטסעינד) םייב רעדלעפו ןיא רעדלעוו ,גרעכ ידו

 יד ,טרעגודעג טָאה םלוע רעד ,טקַאּפעג ןעוועג ןיא רעטַאעפ סָאד

 :רַאפ ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו .טעשירַאלוּפָאּפ ןברַאװרעד --- עּפורפ

 רימ ןכָאה םישדח יירד יד רַאפ .ןַאזעפ ףוס זיב םישדרח יירד יד ןופ ףיול

 ןענעז 9 עכלעװ ןופ ,ןסעיּפ 12 ַא זיב ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד ,טריפעגפיוא
 :ניא ֹוצ ןסעיּפ 8 ןוא 2 וצ עקירעביא יד ,לָאמ 4--8 וצ ןרָאװעג ןבעגעג

 ןכלעװ ,"ןיק, רעסיוא טרעהעג ןבָאה !ָאזעס ןופ "םרעגַאלש , יד וצ .לָאמו

 סעּפע -- לָאמ ןייא ךָאנ ןוא רעזיײה עלופ ייב לָאמ 4 טליּפשעג ןבָאה 'וימ

 .לקַאטקעּפס ןקימעטליוװ ַא וצ

 :עגרעכיא ןוא טליּפשעג לַאפײב סיורג טימ רימ ןבָאח "ןיק,, רעסיוא

 יעינח ַאנ, ןיא ."ןוז רעד זופ רעדניק, ענייז ןוא 'יעינד ַאנ,, םיקרָאנ טרזח

 :םכעה עגיימ ןופ ענייא ןבילכהַאפ ןוא ןעוועג "רָאיטקַא , !ופ עלַאר יד זיא

 ?וצרעביא רעיימ זוא ביל ןעוועג יקַארָאס ןיא ןיא רימ .ןעגנוכיירגרעד עמ

 ,כַאקָאװדַא ןקיטרָא ןופ גנוקדנַאהּפָא ןַא גנוטייצ רעקיטרַא רעד ןיא ןענעייל

 זַא ,טקרעמַאב רע טָאה ,גנוהיפפיוא יד ווא קרעװ סָאד קידנריזילַאנַא ,ןוז

 ,קיפשרעטסיימ םיקרָאג טקיק רע סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ לָאמ ןטשרע םעד

 םעװ רע זַא ,ןזיװַאב ןעניישרעד ןטשרע םיײב רָאיטקַא ןופ רוגיפ יד טָאה

 :ַאכמטוא !יא ןפלָאהַאבמוא ,שינַארפ ױזַא :דרָאמטסכֿעז טימ ןקידנערַאפ

 2רעטייוו עניײמו ןיא ...גוצמעטָא ןטשרע ןופ ןעוועג טלַאמשענ יד זיא טציש

 ןליּפש וצ ביוחמ !עוועג יי-קעה רעשישַאמַארד ,, סלַא ךיא ןיב ןענַאזעס עקיד

 "רָאיפקַא, םעד כָאה ךיא רעבָא ,ײלעּפעּפ אקסַאװע רעדַא ןעניטאפ

 ןלָאצ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמניא טשינ םגח ,ןטערטעגּפָא טשינ

 .תוביחתה רעטקעריד ןײמ ןופ ןפערטּפָא רַאפ רעטלעג:פַארטש עברַאה

 ?ןפָאּפ טלמער םוַאדרָאנ םקַאמ טהיפעגפיוא רעמוז םעד ןכַאה רימ

 | | ."ןַאק רָאטקַאד, :עסעיּפ ערעל

 ורכז, עקיזָאד יד ןופ עכמ רעד ,עיניק ןיימ ןטַארַאפ טלָאװ ךיא דעבָא

 ?רָאיטקַא ןײמ ןופ גנובײרשַאב רעד טימ ךיז ץענערגַאב ךיא ןעװ ,"תונ

 ד ,רעטַאעמ ןיא סעיצַאװָא יד ,גלָאפרעד רעד .םישדח ענעי םייקימעט רעש

 ןכעל ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןגֿפַאפ טכַארבעג טָאה טָאטש ןיא טעטירַאלוּפָאּפ

 זיא טָאטש ןיא .גנוקריוו ןָא ןביילברַאפ טנָאקעג טשינ "?גיופ ןעיירפע ןופ

 מלעטשעגסױורַא רע סטָאה סַאעטטּפיוה דעד ףיוא .ףַארגָאטָאפ ַא ןעוועג

 ריז רע טָאה .טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו .ןלָאר עכעלפע טימו ענירשיוו א
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 ןעיובסוא רע טעװ ןטרַאקטפָאּפ עטפיוקרַאפ יד זופ זַא ,טקציוװעג םעדכָאנ
 | | ,?עשטַאד, א

 :עכײצַאב סע ךיא לָאז יװ ...ןָאטעג טָאש ַא רימ ףיוא ךיז ןבָאה סע
 ןוא ןעזרעד ךיא בָאה רטסעינד ןשימרושש ןופ ןגערב יד ףיוא !ןסנַאש ?ןעג
 ןעמַארג ןייק ןוא ןזרעפ ןייק ןבָאה טשינ !פרַאד ןזיור ...זַא ,ןענַאטשרַאֿפ

 ערעײז ןופ ןרעוו ןסירעגּפָארַא ןליװ ןזיור .ןכורעג ןוא ןרילָאק ערעײז ןגעװ
 ,ייז ןסייר עכלעוו ,רענניפ יד םולב זיב ןכעטשנייא ,ךעלגיײװצ עקירקדָאנ
 ...רעסינעג ןופ סמעטָא עסייה יד רעטנוא ןקלעוו ןוא ןעילב --- ןֹוא

 ןייז ןופ רעגניז , ַא ,רעמיורט ַא --- ןבילברַאפ ןֹוא --- !עוושג ןיב ךיא
 ךימ קוק ךיא זַא ןוא *טעָאּפ, --- ןייז ?חומ רימ ןעמ לָאז ,ןימ ַא ,"רעמוק

 ןיא םישדח ענעי ןיא !ןסנַאש , עניימ ףיוא זוא ןײלַא ךיז ףיוא םוא םציא
 םיה םעד טזומעג בָאה ךיא זַא ,רָאלק רימ טרעװ ,רעטעּפש ןרָאי עגנַאק
 ,ןפטב ַא ,הלצוי:אל ַא יוװ ןזײװסיױא --- רענעמ יװ ןעיורפ --- ןשטנעמ
 ךיא בָאה קורדפיוא םעד) ..."רעמיוהט?ביטשמעדיוב, ַא ,סטנינעגיופ ַא

 -עדנַאטקעלַא ןופ -- רעטעּפש 29 רָאי ַא טימ טשרע טרעההעד דיז ןגעװ
 (...ךיוא וצרעד !עמוק זיא סע ןעװ ןלעוװ רימ :דַאנַארג

 שטנעמ ןדעי ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא יקָארָאס ןיא רעמוז םעד = }
 ;ע 5 ש ט נע מ סָאד -- טציײר ןוא טהנוצ ןוא ,םעלַא רעביא ךימ ט לער
 דיא ןיב סונעג ןזיולב ןופ טקעיבַא ןַא זיא סע ןעמעװ ןיא ןעזרעד בע כו

 ןיא רערעדנַא רעדעי עכלעוו ,ןלַאּפ רעקילדנעצו ןוא .קיעפו ןעוועג טשינ טושּפ
 ײב ןענעז ;"ןעגנוביײרגרעד , יו טנכײצרַאפ ּופלָאֹו סעיצַאוטיס עקיבלעז יד

 .?ןלַאפטרוד , -- ןבילברַאפ דימ

 .ןרָאזיּפע רַאּפ א ןרעדליש ןוס ךיא

 נָא ,10 רָאי ַא !ופ גנוי ַא רימ יצ ריז טעדקעמ ןגרָאמירפ ןלעה ןײא

 ,לווימש:ריקַאל ןיא ,טייז רעד ןיא טע וֿפיּפשעג ,קָאר ןשיסוה ַא ןיא ןָאמעג

 :ַאב,, ןייז זַא ,רימ טערלעמ ןוא קעשַאד ןקידנעשששילב ַא טימ לטיה ַא ןיא
 זיא --- ןעמָאנשעילימַאפ ןוא ןעמַאנרָאפ ,ןעמָאנ םעד ןָא טפור רע --- "עיגיר

 ;םעה ןיימ ףיואו .ןענעקַאב רימ טימ ריז ליוװ ןוא רעטַאעט ןיא ןעוועג ןטכענ

 רעה ,טייהננעלעג רעד טימ ךעלקילג רעײז ןיב ךיא זַא ,גנוקרעמַאב רעכעל

 םיא טימ ןרָאפ ףכית דימו טעב רע ןוא .שזַאּפיקע ןַא טרַאװ ןסיורד זַא ,דיא

 ;רַאפ ןטרָאד ןָאק ךיא ...יקָארָאס רעטניה ןעצ טסרָאיװ ַא ?עינעמיא , ןיא

 .ןטסולג ךיז םעװ רימ יוװ גנַאל יֹזַא ןביילכ

 זא ,טרעפומנעעג ךיא בָאה ,גַאלשרָאפ !פכירענמוא ןֹופ טשַאררעכיא
 ךיא ןָאק גַאלשרָאפ םעד ןוא ,רעפַאעט ןיא עבָארּפ וצ ןײג דלַאב ףרַאד דיא
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 :עגּפָא טשינ רָאנ טשינ ןיא טקעיביס רעד ..ןעמעננָא טשינ ןפוא ןיאכ

 ןוא "ןקילג עקידנגָאזוצליפ טימ ןפיש שממ ןביוהעגנָא טָאה רע ,ןטַארפ

 זַא ,קידנרעהרעד .ןרָאפ ןעמַאזוצ םיא טימ ףכית ?עװ ךיא ביוא ,"ןסניװעג,,

 ?רעטנוא, יד ןופ ןָאט םעד ןטיבעג רע טָאה ,סייצ ןײז םניחב טרילראפ רע

 ןעמוקַאב וצ טניוװעג טשינ זיא ??עינירַאב, יד זַא ,קידנדלעמ ,"ןעגנולדטנַאה

 טשינ רימ ט'הצע רע ןוא ןעגנַאלרַאפ ןוא ןשטנווװ עריא ףיוא גָאזּפָא ןא

 סנוא ענעגיא עניימ בילוצ טשינ ביוא --- גַאלשרָאפ ריא ןפרַאוװוצּפָא

 יא םלַאה עינירַאב יד לײװ ,רעטַאעט ןופ ןסערעטניא יד בילוצ זיא ,ןסער

 ןוא ,רעטעברַאטפימ עניײז עלַא טימו ןעמַאזוצ קינוװַארּפסיא םעד םנעה עריא

 ךיא יװ רעלענש רעפַאעט ןופ לרונ !פיוא ןפורּפַא ךיז טעװ תונשקע ןיימ

 .רָאפ רימ סע לטטש

 לעװ טייקבעלנעמ רעטשרש רעד יב זַא ,טרָאװ ןיימ ךייא ביג ךיא --

 ;רַאּפ םעד ןדלעמ וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג ךיא בָאה טסַאג רעיא ןייז ךיא

 ףרַאד ךיא ןכלעװ ןופ ,טידנַאב ַא יוװ ןעזעגסיוא רימ טָאה רעכלעװ ,ןיוש

 רעשיײיװ ףיוא ץוש ןרישזנַארַא זענָאק וצ ידכ ןעײרפַאב ךימ

 ןשיװ זעמונעג ןוא לופש ןטסטנעָאנ ןפייא ונזָאלעגּפָארַא דיז מָאה רע

 | ...קרַאק ןֹופ ןוא ּפַאק ןופ סיײוװש םעד

 ןעמוק זַא ,ןענַאמשרַאפ ריא טלַאװ ,עיניראב ןיימ טנעק ריא ןעוו --

 ןעמוקַאבסױהַא ךיז ריס טפקעה ...טשינ ךיא ןָאק ריא וצ גָאזּפָא זַא טימ

 .עגַאל אזַא ןו

 זַא ,ןרעלקרעד ןוא רעטרעוו עכעלטע ןבײרשנָא ריא וצ לעוװ דיא --

 .טשינ ךיא ןַאק גנודַאלניא יד זעמעננַא טנייה

 :עגשױרַא ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיױא טכירעגמוא זיא רע רעבָא

 עינירַאב יד זַא ,טסוװרעד ריז רעטַאעט ןיא בַאה ךיא .רעמיצ ןופ ןפָאל

 יז זיא טלַא ...דסָאג ןטישנָא ןָאק ,יילבש ,, טָאה סע רע ןוא ,רבחשטש ַא ןיא

 רעטלע ןיא זַאמ ריא ןברָאטשעג זיא קירוצ 8 רַאי ַא טימ ןוא 5 רָאי ַא

 ריא יז טָאה רעמ .השורי עלַאסָאלָאק ַא ןזָאלעגרעביא ריא ןוא 25 ןופ

 ךיוא יז ומָאה קינװַארּפסיא ןכרוד המקנג ןייק ! ...טקישעג טשינ רימ וצ חילש

 מָאה יז זַא ,טנייצרעכיא ךעכענ דימ בָאה ךיא ןוא ,ןעמענ טוװורּפענ טשינ

 .סערעטניא ןופ רוּפש ןדעי רימ ֹוצ ןריוטראפ

 ןעוועג טשינ טכָאװ רע ןעוו טכַארכעג טשינ ךיא טלָאוװ דָאזיּפע םעד

 ךשמב יןלַאפכרוד, ןוא "ןנלַאפרעד , םוכס ןצנַאג ןרַאפ שיטסירעטקאראפ

 .ײח ימי
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 יוװ ,דעוטצנעפ ןרעטנוא לַאניטכַאנ ןטימ) הריד ןײמ ןופ תיב:קעב רעד

 :יא (רעצלַאװרַאפדלאװ) "ישטינסעל , ַא ןעוועג זיא -- (טלײצרעד ןיוש

 ,טצעוַאב ײז יב ךיז כָאה ךיא תעב ,יורפ ןיז .(זיירק) דזעיוא ןצנַאג זרעב
 .םעּפמיק ןיא ןנעלעג ןיא

 ;נָארעוו רעײז יײבהַאפו קידנעייג ,ןעזרעד יז ךיא בָאה רעטעּפשו 10 גָאט א

 עג דיא ןיפ קוהדניא ןמשרע םע ד ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ךיא ןוא ,עד

 ןוא שיט ןסיוא טנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ןסעזעג ןיא יז ...פלַאמש

 פעצ עצרַאװשנלױק יײווצ .דניק עקידנגיוז סָאד טסורב רעד ייב ןטלַאהעג

 ;םייא יז טָאה ,ןזיוװַאכ ריז בָאה ךיא זַא .םינּפ ןמייז ערייב ןופ ןגעלעג !ענעז
 רַאּפ ַא ןעזרעד בָאה ךיא ןוא ,רימ ףיוא דגיק םענופ םינּפ םעד ןביוהעג

 קילב ריא .חוככ ןעװעג טשינ ךיא יב עניימ ןסײרּפָא עכלעוו ןיפ ,ןגיוא

 רעטייווצ רעד ןיא טָאה עגר רעטשרע רעד ןיא קערש ןופ קורדפיוא ןטימ
 2ּפָא בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא ,גנושַאררעביא עכעלכיל ןימ ַא טקירדעגסיוא

 :לע} סָאד ,רעמייוו קשװַא ןיב ןוא גנוסירגַאב רעמומש ַא טימ טרעפמנעעג
 28ע געמ עכעלפע עטסשנעָאנ יד ןופ דשמ ןיא טרזחעגרעביא ךיז טַאה עקיב

 ...רימ ןופ גניקירנַאב עמומש ַא ,ריא ןופ ?כיימש רעכעלביל ַא ;לַאמ עכעל

 ןעוועג ןיא עכלעוו ,ריט ַא טריפעג טָאה ערעײז וצ רעמיצ ןיימ ןומ

 סָאבעלַאב רעדו טָאה דנַאפשוצ סעטסָאבעלַאב רעד בילוצ ןוא ,ןס

 עלַא ןיא וזומ ךיא לעװ ןרעױדַאב םוצ זַא ,גָאפ ןטשרע םעד ןדלָא

 ןעגנערב ,ןפרַאג ןופ ןסינעג :רעיופ ןוא סָאג ןכרוה ןײג ןלַאפ עקיטיונ

 .ןכײלגסַאד !וא רעקַאװ

 ;גייא ךיא רעה ןעגנוסירגַאב ןוא ןקילב עמושש געט יײרד:ײװצ יד ךָאנ

 ןופ טשַאררעביא .ריפ רענעפַאלשרַאפ רעד ןוא ליפש טּפַאלק ןעמ ןַא ,לָאמ

 עשזילגעג ןיא ןיב ךיא סָאװ ,שקידלושטנַא ךיז ךיא בָאה ,םייקטכירעגמוא

 .םיטש סָאבעלַאב םעד טרעההעד גנוניוטש ןיימ וצ ןו

 :ַאיניס רעזדנוא .ריט רעד ןופ ?סילש םעה !בעג ךייא ?יוװ ךיא ---
 רוה ןײגכרוד ךייא םעכ ןוא ןמנעיצַאּפ ןיק טשינ רעמ ןיוש ןיא עניר

 ןוא לָאמ ןײא "טפהַאדעג, געט 2 ַא בָאה ךיא .טפרַאד ריא ןעוו ןרעמיצ

 .ןסילש וצ טרעהעגפייוא ריס יד רימ זכָאה רעטעּפש רעכַא ,גָאמ

 ןופ ?יטס ןיא עלעװַָאג ַא רַאפ וימָאמ ַא רעדיװ זיא סָאד

 וו

 סלַאג א

 :ַאב ַא טיול יװ טָאה ןידלעה ןיימ ..."אקנאקיד ןבענ רָאפוכ ןפיוא ןטנוװַא
 5 א 2

 יז ןעֹװ יװ ןעװעג יז זיא ןײש ןוא ,"דַארָאנרימ ,, :ןפורעג ךיז גנולעטש

 טָאה יוזַא) ?עדיײז , רעד .עניארקיא ןופ ןח ןיא ץייר זצנַאג םעד ןגָארפ לָאז

 ,ךָאװ רעצנַאנ רעד ףיוא דקַאװ ןיא זרָאפקעװַא טגעלפ (ןַאמ םעד ןפורעג יז
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 ןעמיקעגנָא רע ןיא לָאמניא .העש עכעלשע' ףיוא ןעמוק טכירעגמוא

 ןַאשטּפַאט ןפיוא רעמיצ !סיורג ןיא ןציז ךימ !ענופעג ןוא גָאט ןלעה ןטימ

 .םערָא ןפיוא דניק עקידנגױז סָאד ןטלאהעג ןוא רימ ןבעג ןסעזעג ןיא יזווא

 ןײז קידנעופסיוא טשינ ךָאנ ,ןוא ריש ןיא ןײטש ןבילכעג ןיא רע

 םיא ןוא ןַאגַאנ ַא ןעמונעגסױהַא ,ּפָאק ןרעביא ןַאשויּפַאק ןטימ ?טנאמגעװ

 .ןרעטש 1יא רימ קידנליצ יװ ,ױזַא טלעטשענסיוא

 ןפירעגסיוא טָאה -- !עדײז ,ןעײרעסַאּפש ענייד טימ ףיוא רעה --

 .ןסישסיוא טסעװ וד זַא ,ןעניימ רָאד ןָאק שטנעמ ַא :דָארָאגרימ ןיימ

 טימ רע טגָאז -- ןבַאה טשינ תועפ ןייק רָאג רשפא טעװ רע --

 .פסנרע ןכופ

 ףיוא טנעהו יד טימ ,סופ ַא ףיוא םופ א קידנגײלרַאפ ןסעזעג ןיב דיא

 .עזַאּפ ןיימ ןרעדגע וצ גניגעװַאב םוש ןײק טכַאמעג טשינ ןוא ונק יד

 וװ "?עדײז , רעד טגָאז --- עז דיא יוװ ,עקידוועקערש יד ןֹופ טשינ ---

 סָאד ןײגרעביא עקינײמ סָאד לָאז !מכער ,ונ -- ןַאפ ןקיכלעז ןיא רעמ

 ץוש רָאנ ריס וצ גנודנעװ רעטשרע ןײר יב זַא ,םיא גָאז רעכָא ...לָאמ

 .ליוק א ןגירק רע טעוו

 ןפרָאװעגּפַארא רע טָאה ןַאד טשרע .יז טגָאז --- ןטרַאװ גנַאל טסעוו .

 ביטש ןופ ךיור ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה בוטש ןרעביא .?טנַאמנעװ ןייז

 .טכַאלעצ קיטסול ךיז טָאה רע ןֹוא

 טאלב ענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זענעז ריא טימ ןפנווַא ןוא געט יד

 .קיטנַאמַאר רעשיניארקוא ןופ

 ?ַאה ףיוא ,יקָארָאס שזָאלרַאפ ךיא בָאה טסונױא געט עטשרע יד ןיא

 םָאװ ,שזַאּפיקע רעקינַאּפש:ײװצ ןיימ טלעטשַאב ןעוועג זיא גָאמרַאפ םקעז

 0 םורַא ןיא יירעשמוק:ףיוה, רעקידנעטש ןיימ ןעוועג רע זיא ןַא "ןיק ,, ןופ

 יד .סערַא ןייק ןוָאל ךיז רטסעינד ןרעביא ףיש ַא טימ טלָאזעג ךיא כָאה

 רענעײל רעד .טייהנייש ןיימ טימ טכארבראפ ךיא בַאה ןהעש עטצעל

 ןובכשח ןײק ובענּפָא טשינ ןײלַא רימ ןָאק ךיא זַא ,ןביולג טשינ רימ שעװ

 עקידגעגמיז ייווצ ןגעװ דיל ַא .ןעוועג זיא סָאד סגױזַא ם ַא וװ םעד ןופ

 ,הליפת רעמַאזניימעג ןיא ןסָאנעגפיונוצ ןענעז סָאװ ,רעצרעה עטבילרַאפ

 ןרערט עסייה זיא ...ןדייש ריז ןזומ יײז סָאװ ,קימײװ זוא םייקכעפמרעצ

 ןיא דיז ןלעוװרימ זַא ,רעמפייווצ רעד ןופ רעטרעוו:טסיירש ןוא סייז ןייא ןופ

 טשיג טָאה רע .רעששוק רעד ןרָאפעגוצ זיא קינַאנ ןיימ וצ .ןעז רעיריוז ןכיג

 טײז רעפייווצ רעד ןיפ :ןרעה רימ יװ ,ריט ןיימ ןיא ןּפַאלקוצנָא !זיװַאב

 ריא ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא קיטסַאה ריז טָאה יז ."עדײז , רעד ןעמוקעג ןיא
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 .רעטיײװ ןיײז טעװ סָאװ ןצרַאװ טרענײיטשרַאפ !בילבעג ןיב ךיא .רעמיצ
 .טרעדיילשעגמוא יװ ןיא סעּפע ,רענעט עטקיטשרַאפ טרעהרעד בָאה ךיא
 :ט;קירוצ ךיז ןוא ?מופעג ןטקימטשרַאֿפ םוצ טירש ַא טכַאמעג כָאה דיא

 :רעװפיּפ ן'א קנופ ַא ןרעװ ןָאק !עניישרעד ןיימ ןזַא ,קידנפירגַאב ,ןגיוצ
 טשינ רָאה ןײא ןײק ףיוא םיא ןגעק זיא יז זַא ,ןײזטסוװַאב ןיימ .סַאפ
 ..מרָא ןופ דיז ןריר טשיג --- ןסייחעג ךימ טָאה ,טקידניזרַאפ

 טָאה רעששוק ןיימ :ײרעּפַאלק עקרַאטש ַא פרעהרעד ךיז טָאה ריס ןיא
 :םָא רעד וצ !עמוק ןלָאז רימ ידכ ,ןקעוופיוא ךימ זומ רע זַא ,ןסָאלשַאב
 ץיּפש יד ףיוא ןיב ךיא .ןײנּפָא ןרַאפ טונימ רָאּפ ַא שמָאכ ףיש רעקידנעײג
 ,שזַאנַאב ןיימ טּפעלשענסױרַא טָאה רעשפוק רעדרעמיצ ןופ םורַא רעגניפ
 .ןעלסילש ירד רעשטוק םעד קידנבעגּפָא ,ןרָאפעגקעװַא ןיב ךיא ןוא

 ;:ײז , רעד ןַא ,וירב ַא ריא ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטעּפש םישדח
 ױזַא ןדָאװעג זיא יז זַא ;טײהקנַארק:ץיה רערעװש ַא ןיא ןגעלעג זיא "עד
 ךיז ןפערפ ןגעװ זַא ;פנעקרעד טשינ יז טלָאװ ךיא זַא / ,טרעדנערַאֿפ
 עכעלפע יד ךרוח ?יװ יִז רעבָא ,דײר ןייק ןײז טשינ רעמ ןיוש ןָאק
 יז ןעו ,שכענ ןוא געמ עצרוק יד טימ ןוא רימ טימ ןענעגעזעג ךיז תורוש
 .דיירפ ןוא ץרַאה ןיא סנױזַא סָאװ טנעקרעד טָאה

 עצדוק יד טָא רעבָא ,טשינ ךיא םייוו טרעפטנעעג ריא בָאה ךיא סָאװ
 ;רעּפרעק ןוא הואת ןיפ זַא ,גנונַאמַאב רעד טימ ןסילש ךיא זומ עלעװָאנ
 ןײא ןײק טַאהעג טשינ םישדח יירד עּפַאנק יד רַאפ רימ ןכָאה םייקכעל
 | .עדגוקעס

 רַאפ ץלַא סָאד טָאה סָאװ :ןגערפ רעצימע יאדווא ליװ -- סָאװ
 ?נעווסנבעל ןיימ ןופ ייקירוצ , םוצ ןוא "ןיהַא ,, םוצ תוכייש ַא

 וד ןיא דלודעג סָאמ עסיוועג ַא ןעקנעש רימו רענעיל םייב דיא םעב

 א עקירעכיא יװ סייא םיא !עעז {וויפָאמ/ ענעי רעדָא יד ןעװ ,ןרַאפ
 - .עדמערפ

 ןופ טלעװ עזַאלנרָאז ןֹוא עכעלדירפ יד ןרעדליש ןיא ָאד ןפלַאה רימ

 עריא ןופ ,טכענ עליטש עריא ןופ סעילידיא יד ןלייצרעד רימ .1913 רָאי

 ,ןבײרשַאכ רימ ...ןלערפו סלַאגימכַאנ ןופ טנעמַאינַאּפמָאקַא ןרעטנוא ןצפיז
 ::עמעטָאנײרַא ,טסיטרַא רעגנוי רעזדנוא פכעלעג רָאי םענעי טָאה סע יװ

 ייד .טנגוי ןופ ןדיירפ יד ןעגנופ עיירפ ענייז ןיא קיד
 :ָאמ עקידהעטײװ יד וצ גנערטש וצ ןיײז טשינ רענעיײל רעד לָאז ןוא

 .ןרעיוד טשינ סע טעװ גנַאל:וצ :קיטנַאמָאר רעכעלדירפ ןופ ןויפ



 עילַאטיא -- טנַאזירָאה ןפיוא .אדוז

 רענילק , רעד ףיוא ןָאיסנַאּפ ַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה סעדָא ןיא

 ?םירַא ןיא ןטקעּפסָארּפ עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .,,עקנַאטנַאפ

 טָאה טשרעהעג זַא ,ןעגָאמרעד ָאד זומ ךיא .טָאטש ןופו ?ייט ןשיטַארקַאמ

 :ַאמלָאט קינלַאשטַאנָאדַארג רעטמירַאב קירעיורפ רעד טעדָא ןיא טפמעד

 2ע3 ןיא --- יקסוועשטַארד ןוא עטלַאי ןיא עזדַאבמוד ןבעג) סָאוװ ,ולָאשמ -

 ןוא םידוהי ררוצ ַא יװ דנַאל ןצנַאנ ןרעביא טנַאקַאב ןעועג זיא (גרוברעמ

 .סַאהןדי טימ טקײװעגכרוד ןעוועג זיא סעדָא ןוא .ןילת ַא

 געמ 0 רַאפ טלָאצַאב ,ןָאיסנַאּפ ןופ רַאטנַאק ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 קעװַא ןוא ךיז ןָאפענרעביא ,רעמיצ ןופ ?סילש םעד ןעמוקאב ,סיורַאפ

 .קיפשירפ ןסע ײטַא'ד ?באפ , םוצ

 ןופ ,טסעג 60 ךרעל רַאפ טקעדעג ,שיש ןגנַאל ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 מָאה רענלעק רעד .רעמרע ערעײז ףיוא ןסעזעג ןיוש ןענעז עלַא עכלעוו

 ,ןוא ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .שיט גערב עמַאס םייב טרָא ןיימ ןזיוװעגנָא רימ

 טסירגַאב ןוא טניונרַאּפ ךיז ךיא בָאה ,טנַאה ןיא ?יטש ןיימ קידנטלַאה|

 ךיז טָאה שטנעמ ןײא ןַײק .."!| ג רָא ס מט ו ג, ַא טימ עקידגציז יד

 | | .גנוסירגַאב ןיימ ףיוא ןפורעגּפָא טשינ

 2ָאדוי עקיטולב ןֹופ עינַאּפמָאק א ךיז רַאפ ןעזרעד בָאה ךיא

 זַא ,טליפרעד בָאה ךיא ...ּפָאק םוצ ןסָאלפעגוצ רימ זיא טולב סָאד .ןבָאמ

 רעבָא ...טשינ ןעמ רָאט ןעגנילשּפָארַא ןעוו ןלַאפ ענעי ןופ רענייא זיא ַאד

 ?ןָאפ לַאפ םעד ןיא עמ ן ָא ק ס ָא װ --

 רעבָא ,ןײגקעװַא ןֹוא ןקוח ןטימ ןעיירדסיוא ךיז טלָאװעג בָאה ךיא

 ;נטלַאה ,טָאה עכלעוו ,עמַאד ַא שיט קע ןשייוװצ ןפיוא ןעזרעד בָאה דיא

 שימ ןרעביא ןוא ,טכַארטַאב ךימ ,טענרָאל ענעדלָאג א ןגיוא עריא ייב קיד

 ט ו 22 :ףורסיוא ריא וויטארטסנָאמעד יװ ױזַא טכליהעגסיורא טָאה

 יי | יו גר ָא ס

 :עגטיוא ךיז ,קימשירפ םעד ןעגנולשעגּפָארַא זיא סע יו בָאה ךדיא
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 יד קירוצ ןדעדָאֿפ רָאטנָאק ןיא קעװַא ןוא שיט ןופ רעפשרע רעד ןביוה

 ײז) !גָא רעקיטכענ ַא ...געמ ןעצ רַאפ טלָאצעננײא בָאה ךיא סָאװ ,עמוס

 "ןעגנוגייצרעביא עשישילַאּפ, יד רַאפ ...ןופרעי ןרעה טשינ וליפַא ןליוו

 ;רעד רעטונג רעײז רַאפ ןוא טשינ תוירחא ןייק ייז ןגָארּפ טסעג ערעײז ןופ

 .משינ יאדווא גנואיצ

 ךיא ןוא ,לבור עכעלפע עטלײצעג ןבילברַאֿפ רימ ןיא ענעשעק ןיא

 ןיא געמ ןעצ יד ןציז ןבײלב יװ טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק בָאה
 .ןַאיסנַאּפ

 זעועג ןיא סיורג יװ ןוא רעמשרע רעד ןעמוקעג ךיא ןיכ גָאפימ וצ

 רעד טימו עמַאד יד ןעזרעד ףכית בָאה דיא זַא ,דיירפ ןוא גנוניוטש ןיימ

 טהָא ריא ןעמונרַאפ רימ טימ קיפייצכײלג טָאה יז .טענרָאל רענעדקָאג

 פרעפטנעענ טָאה רימ ןוא ,שסירגַאב ןפייוו ןופ יז בָאה ךיא ,שיפ םייכ

 7 .פביימש רעכעלביל ַא

 ןופ גערב ןכיוה ןפיוא קרַאּפ ןרעביא טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ןסע ןכָאנ

 ךיא .קנַאװ א ףייא ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא כָאה ןרעדנאוו ןצהוק א ךָאנ .

 טָאה רעכלעו ,במעד ןטלַא 1א ףיוא טרַאּפשעגנָא ,טצעזעגקעװַא ריז =
 ןעמ טָאה לייט ןייא זיפ ןַא ,יוזא --- ןלייפ ײװצ ףיוא טלייפעג קנַאכ יד

 ןשעלסיוא ןיא ןטלַאהעג טָאה גָאפ רעד .ןעזעג טשינ טעמכ ןפייװצ םעד

 ..םעילאופ עקידנליפש יד ןיא ןעקנופ ןביױהעגנַא ךיז פַאה ןֹוז יד ,ריז

 עפרעטאמעגסיוא ןוא ,טלעװ יד ןשרעהַאב ןביױהעגנָא ןבָאה סנמַאש

 ַא ןענעז סנמַאש ןוא טכַאנ זא ,ןעניימ וצ ןעוועג טיירג ןענעז ןשטנעמ
 ;טםוניוא יד יו םעד ךַאנ רעמימעג ןוא רעטסייג עדימ ערעיײז רַאפ סניוועג
 ...פכַאמעג דימ ײז ןבָאה ןלארטש

 זא ,קידנ:ענימ ,ךיא בָאה ,תונויער ןיא םפישראפ ױזַא קידנציז

 ן בווחעגנ נָא ,טשינ ךימ טהעה סנטָאש !וא סעילַאװכ יד רעסיוא רענייק

 ןּפיל יד ,ןשויוװצ א ףיוא רעבירַא ,וויטָאמ א !עיצ ןפיל עטסערפראפ טימ

 דיא ..ןסקאװעצ ךיז ןענעז סעיצאזיװַארּפמיא עניימ ,טנפעעג ךיז ןכָאה

 22יס עשיסאלק ןופ ןמנעמנאה .!ןסנַאמָאר ,סעירַא ןעגנוזעג ןיוש כָאה

 ןיפ ,סנפַאש ןופ ,פניװ ןפכייל ןופ ,םי ןיפ ןלָאװקעג ,ןעגנוזעג ...סעינָאפ

 טלַאװ יז יװ ,ןעזעגסיוא רימ טָאה ןוא ןזיװַאב ךיז טָאה סָאװ ,הנבל רעד

 ...םייקמאזנייא ןיימ ןיא ןטסיירפ ךימ ןעמוקעג

 ןסירטנרעכיא עלי עצהוק א ףיוא בָאה ךיא ןעוו ,לָאמַאטימ ןוא

 סָאד !ָאװארב , :ךיא רעהרעד ,םעטָא םעד ןּפַאכוצרעביא טפרעצנָאק ןיימ
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 ,טרעצנַאק ןרעי רעכירא טגנײטש ןוא ןעגנופראורעד עלַא רעביא זיא

 ,"גנומיירגוצ םיול ןעומוקרָא טנַאקעג טלַאװ סָאװ
 במעד זורעטניה ןעזהעד ןוא קנַאב רעד ןופ ןבייהעגפייא ךיִז כָאה ךדיא

 ןוא טענרָאל עטנַאקַאב ןיוש יד ןגיוא יד יב ןטלַאהעג טָאה יז ,עמַאד יד

 ןפכילעג הנכק רעד ןופ ןײיש ןיא לַאמ סָאד טָאה ?כיימש רעביל ריא

 טשינ ןופ טײקיצראה א--םיײקסטוג רעכעלפעה טיס ןילב טשינ

 יד רעטניה ןטכיולעג טָאה גניקיצטנא ןוא טײקמערַאװ רענעטלַאהעגגײא

 .פענרַאל ריא ןופ רעזעלג

 סעּפע ?רעגניז א ?ךיז ריא טמענ ןענאוו ןֹופ ?ריא טנעז .רעוו ---

 2פסע רעד ןֹופ שטנעמ א יװ סיוא טשינ גנוטלאה רעיא טיול ריא טעז

 עזָאד עסיורג וצ א רעבָא ,יטַאקָאװדַא ןא) :טנַאזעג טלָאװ ךיא .עדאה

 ;עלקפיוא !פלעה ןגיליװַאב ריא טעװ רשפא .עיציניפעד ַאזַא ראפ עיזעָאּפ

 ?עדַארַאש יד ן

 ,טנַאה ריא ןָאפ שוק א טלָאװעג ךיז טָאה רימ .ןגיושעג בָאה דיא

 .קַׂשח ןפסדנימ םעד טַאהעגנ טשינ ךיא בַאה !דער רעכַא

 .יקסווערַאמ ןיא ןעמַאנ ןיימ ---

 ןוא .טנַאװ ןפיוא טסעג המישר רעד ןופ ןיוש ךיא סייוו סָאד ---

 זַא ,טשינ ביולג ךיא ...םינָאדװעסּפ א ןזיא טָאד ,ןסָאלשַאב כָאה ךיא

 א ריא םנעז ..ןעמַאנ ןימ אזַא א טימ ןרעװ ןריוכעג ןַאק רעצעמע

 ?רעפכיד

 .ךיא ןיב רָאימקַא זא --
 טימ טקיקעגנָא ךיס טָאה ןוא טענרַאל ריא טזָאלעגּפָארא סָאה יז

 .ןגייא עמנפעעצ:פיירב

 ריא ?5וש סגירָאװוס ןיא טנרעלעג טָאה ריא !טרַאװ ,טרַאוװ ---

 ןופ רעריפנָא םעד "ןינַאסוס ןאוויא ,, זיא טליּפשעג קסװַאלװאּפ ןיא םָאה

 .לקַאטקעּפס ןפייא זעװעג ןיב ריא ,ןעזעג ךייא כָאה ךיא ?רענַאזיטרַאּפ יד

 ןײמ ,ַאנינאירָאג איטַאק טלײצרער ךייא ןגעװ רימ טָאה דס א רעײז ןוא

 | | ?יז טקנעדעג ריא ...טוטיטסניא ןֹופ ךָאנ עטרכח

 יד ןופ םיגעלָאק עטסביל עניימ ןֹופ ענייא זיא יז !ענַארפ ַא --

 .ןרַאומקוש

 :רעפעּפ יר ןופ ןצעמע ךיז רַאפ בָאה ךיא זא ,ןעוװעג רַאלק זיא םע

 יד ןעװעג אנינאירָאג עיטַאק ןיא סנמשרע ?יײוװ ,ןרעפס עכיוה רעגרוב

 ןשידשװש ןופ לקיניא;רוא:רוא ןַא) ,עקארד לַארענעג ןופ רעטכַאט

 עמשרע יר עּפָארװעי ןייק טכארכעג טָאה רעכלעוו ,קעערד לארימדא
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 ;עג רעכיוה רעד ןגעוװ שנָאזעג תודע טָאה רעמ רךָאנ רעבָא .(לפָאטרַאק
 יז זַא ,טקאפ רעד "טענרָאל רעד טימ עמַאד, ןיימ ןופ טפַאש?עז

 'ירעוו:יבא , םָאה ןיהא ?ייוו ,קסװָאלװאּפ ןיא גנולעטשרָאפ יד םגיוװעגײב
 .ןבָאה טנַאקעג טשינ טירמוצ |י"ק

 ךיא בָאה שיט םײב ךייא ףיוא קילב ןפשרע ןופ !קידריווקרעמ --

 סָאר ןא  ,ןלאפעגנייא טשינ ןיא רימ ןוא ,ךייא ןעק ךיא זא  ,טכארטעג
 | | ."ןינאסוס ןאוווא, ןופ "רעייּפ, רעד יא

 ;עג ןראברעדנווו ַאזַא ןריפ וצ דובכ םעד ךיא בָאה ןעמעוו טימ ---

 ..?ירפרעדניא שיט םייב טונימ יד קידליש ךיא ןיכ ןעמעוװ ןֹוא ךערּפש

 !ןגרַאממוג; רעיא ןבענעג טַאה רימ סָאװ ןרעדליש טשינ ךייא ףרַאד ךיא

 .רעפכַאמטַא רעקימורא רעד ןיא

 | עכעלמפש ףיוא ךיז ןריפ סע ױזַא יז ,ריא טָאה הנאד עסיורג ַא ,ונ --
 יי רעכעה טשינ ריא טנעז ןעד יצ .סעדָא סװָאשטַאמלָאפ ןיא םסעמאס

 ?ןמײקינילק עכלעזַא

 ...ןקור םעד טסייכ טָאװ ,יולפ רעד ןופ יירעכעה,, ןיז טשינ ןָאק ןעמ |-- 

 .דײר עזיולב ןענעז סָאד
 !קנַאב !ופ ןביוהעגפיוא ךיִז טָאה יז

 רעײא רימ פינ ?ןנעקַאד טשינ טָאה ריא !ןיײגכרוד דיז רימָאל ---
 !םערָא

 ךיז ןבַאה רימ ןוא ,םערָא ןיימ ןיא טרַאּפשעגנָא טסעפ ךיז טָאה יז

 ריס גנַאל יװ טשינ סיײװ ךיא .גערב עמאס םוצ טזָאלענּפָארַא קידנפיול

 .הנבפ רעד ןופ ןלארטש יד רעטנוא סעילַאװכ יד ייב טריצַאּפש ןכָאה

 רעקילדנעצ ןגעװ טדערעג ,ןרקעפ א ףיֹוא ןסעזעג רימ ןענעז טייצ א

 ץיה טימ םעּפע רימ טָאה יז .טרעהעג ןוא טלײצרעד כָאה ךיא .םיגיגע

 ןקריװ , !עקנַאדעג ןוא ןעגנורעדליש עניימ ןא ,םעד ןגנעװ ןָאטעג גָאז א

 .ןַָאפעג שוק א ןיא טנַאה ריא ןָאמעג םענ א בָאה ךיא ,"ןייוו רעקהַאטש יו

 :פנָאזעג ?ימש רימ יז טָאה ,רעניימ ןופ טנַאה ריא קידנעמענסױרַא טשינ

 ַא טנעז ריא זַא ,ןעיטַאק ןופ םייוו ךיא ,יקסווערָאמ ,סיוא טרעה ---
 ןפשרע ןֹופ ךיא בָאה ךייא !געװ גנוגימ אזא ןוא רעטיר רעקיטײצרַאפ

 סָארהרַאפ ןופ טיור ןרָאװעג טנעז ריא ןעוו ,שיפ םייב ךייא ףיוא קילב

 ןײז ןלעװ רימ .טייקכעלשטנעמ רעטכירעגמוא ןופ טלארטשעצ ןוא
 ..רעבַָא ,ןדיש טשינ לָאמנײק ךיז ןלעװ רימ .דניירפ עתמא  ,דניירפ
 י | | | | .ןרָאװעג ןגװששנַא זיא יז

 .טנַאזעג טשינ רימ ךָאד סע טָאה ריא ?ריא טנעז טעװ ---
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 מפרַאד רעמ !?ַאנוָאנַאװיא ַארדנַאסקעלַא ,"ארוש , :ךימ טפֹור ---

 גָאפײב ןעמַאנ ןפכארפעגסיוא ןַא רעשנוא דיא ןױװ ָאד .טשינ ריא

 ןעז טשינ ןדנוא רָאפ גיוא דמערפ ןייק .ןפערפ טשינ ךיז רימ ןפהַאד
 ריא ןכלעװ טימ ,ןַאמ;הכולמ ןכיוה א ןופ יורפ יד ןיב ךיא .ןעמַאזוצ

 ןיא רַאפ טײטש םורא געפ ןעצ !יא .ךיז ןדייש ןנעװ סעצַארּפ א ריפ

 ,גניטײדנָא ןיא .ןבעל ןֹוא ?רונ ןײמ ןופ גנודײשטנַא יד דַאניס קילײה

 ןופ ןיפַאלקש א רַאפ ןכַאמ ךימ ןָאק ,לצ רעקידקוש רעד ןיב ךיא זא

 ןבעל ?ײװ ,דרָאמטסבלעז רָאנ ןביילב שעװ רימ ןוא ,ריקליוו סנַאמ ןיימ

 סָאד .טשינ לעוװ ןוא טשינ ךיא ןָאק ,רָאי סקעז ןיֹוש בעל ךיא יװ ױזַא

 ,טגַאה ריא טשוקעג -עדיוװ בַאה ךיא .ןגָאז ךייא ןַאק ךיא סָאװ ,ץלַא זיא
 ;רימ רעקיּפעק ץראווש ןיימ וצ ןליפעג יד ןעוועג טשינ ןענעז סָאר רעבָא

 טגָאמרַאפ  םשיג טָאה אנווַאנַאװיא אדדנַאקקעלַא .יקָארַאס ןיא רָאדַאג

 ןעװעג ךיא ןיב טציא רעבָא ,רעביוצ ןוא ץייר םהענעי ןופ רוּפש ןייק

 טנַאקעג טשינ בָאה ךיא ןא ,ןרעדָא עלא זיא םַאלפ אזא ןופ טשרעהַאב
 ,ןרעמסילפ ןעמונעג ןיא ןצרַאה ןטמאפפעצ ןיפ ןעקנופ יד ןפלַאהגייא

 םאשנהיול עניימ ןופ ןברק א ןרעוװ וצ טכיײל ױזַא טשינ ןיב ךיא ---

 ןופ םרעה ,ךייא וצ דער ךיא סָאװ ,סָאד !רימ סע ביולנ !ןרענַאב עכעל

 ךיא ןיא טשינ ןַאק ךיא רעבָא .סנזעוטזעיורפ רעקילדנעצ ןופ ענייא רימ
 םָאה ךיא ...ךיא וצ טייקימליגכײלג רעטלאק ןיא ןײגיבהַאפ טשינ לעװ

 שוק עקידנענערב טימ ,םינּפ ריא ןפַאשַאב !וא !עמונענמורא טסעפ יז

 | :ןמעבעג ךיז יז טָאה ענערױלרַאפ א
 ןײמ טניוש .רערעײפ !יקסוװערָאמ !טציא ,טשינ ,טנייה טשינ ---

 פיל טזָאלעג ,ןסירעגסיֹורַא ךיז ,טָאה יז !טפנוקוצ ןיימ !םייהיירפ

 ןעזרעד יז ךיא בָאה םורַא 20 טונימ א ןיא .ןדנוװושרַאפ ןוא ףורַאײנרַאב

 .קרַאּפ ןיא
 טעג גערפ א ליפש ךימ יז טָאה ?ריא םניוװ ןָאיליוװַאּפ ןכלעוו ןיא ---

 .רעטצנעפ ןיימ ןזיוועג ריא בָאה ךיא
 קידנֹוײװנָא ,יז טגָאז -- רעטצנעפ ירד עניימ ןענעז טָא ןֹוא ---

 :עגרעדטַאנופ ךיז ןענעז רימ .רעטרַאּפ ןכיוה ןפיוא רעטצנעפ יירד ףיֹוא

 ןפגערעגפיוא ןא טימ ןוא טנַאה יד טגנַאלרעד רימ טָאה יז .ןעגנַאג
 ךיא בָאה ?ןעזרעדיװ םוצ , ,?טכַאנ עטונ א, :טלמרומעגסיױרַא רעטסילפ

 בָאה ךיא .ךָאנ רימ טקוק יז ןַא ,קידנקיפ ,קעװַא ןיב ןוא טרעפפנעעג

 רעבָא ,רענעלעג ןפיוא טגיילעג ךיז עמַאשזיּפ:ףָאלש ןיא ,ןָאטעגסױא ךיז

 טשינ רליפַא שכַאנ יד ךיא לעװ ףָאלש ןגעװ ןא ,טליפרעד כָאה ךיא
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 .ףיוה ןפיוא סױרַא ךיא ןיב םירַא העש רעבלַאה רעכלעוו א ןוא .ןטכארג
 ;גירג א ןופ ןלארטש עטּפמעדעג יד !טכיועג ןכָאה רעטצנעפ עריא ןיא

 .רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .פמָאלפכַאנ ןכעל

 םיק ,טרעטסילפעגסיורא ךיא כָאה -- ?ארוש ,טפָאלש ריא ---
 !ארוש ;לוק םענעגיא ןיימ קידנרעה

 .עגסיוא ךיז כָאה ךיא .ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא ןיא ּפמַאלטכַאנ רעד

 םָאד ןסָאגעגנָא קירוצ טָאה לבמענ גירג םָאד :עז ןוא ןײגוצקעװַא טיירד
 ,רעריזנער רעד זיא טּפַאכעגנָא ךיז כָאה ךיא .טכיל ןדלימ א םימ רעמיצ

 .רעמיצ ןיא ןעמוקַאבנײרַא דיז ןעגנורּפש יײוװצ ןיא ןוא

 ,ןעשעג לָאז !טפנוקוצ ןיימ ןוא ,ןבעל ןיימ רעמ טשינ ןיוש ךיא --

 עלעיציפַא סנַאמ ןיימ רָאי םקעז ןיוש יב ךיא ...טרעשַאכ ןיא רימ קָאװ

 מבעל רע .קירוצ רָאי סקעז טימ יו דניק ַאזַא טנייה ןיב ךיא רעבָא ,יורת

 22ָאק קידנעפש ךימ ןענָאק וצ ידכ ,פכוורעפייא סיוא רימ טימ טשיג

 ןוא .ןעײרפַאב ֹוצ ךיז םיא ןופ םייקכעלגעמ יד רימ טיג סָאר .ןרילָארט

 ,סע ןיא  ױזַא ןא ,ןקיטעפשַאב טעװ דָאניס ןיא גנוכוזרעשנוא יד ביוא

 ..ירפ ןײז ךיא לעװ

 ךיא בָאה ףָאלש ןסיז ןיא .ןצרַאה םוצ טקירדעגוצ יז בָאה ךיא }

 בייא ,םורַא ךיז קוק !ךיז וצ {יײנקעװַא טזוס וה !רעניימ רעטיר ---

 םֹוצ ןײג ןכהק רעזדנוא טעװ טשינ זַא ,ףיוה ןפיוא ַאטשינ ןיא רעניױק

 !רעקיצנייא ןימ ,טַאנג פימ יינ .לװײמ

 ,רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגסױהַא בָאה ךיא .טנַאה ןייימ טשוקעג טָאה יז

 זיר א ףיוא טנוה רעסיורג ַא יב .ףיוה !פיוא ןעוועג ששינ ןיא רענייק

 ןָאי?יװַאּפ ןופ טירש ןעצ ַא ןיא טלמויררעג טָאה טיוק רעז

 ןריוהע:םיוא טָאה שנוח רעד .ךיז וצ קעװַא ריפ רעד ךריד ןיכ ךיא

 טַאה ךימי רע עבָא רעטכעװמכַאנ רעד ןזיווַאב דיז טַאה סע ."וקעציוו} ַא

 ןיב זוא ךיז וצ זעמױקַאכוצנײרַא דיז ןזיוװַאב בָאה ךיא :ןעזרעד טשינ רע

 | .קיטשירפ ךָאנ ןיב ןפַאלשעג

 2עג טשינ ךיז רימ ןכָאה ןָאישנַאּפ ןיא געט 12--10 עקידהעטייוװ יד

 :ַאטנַאשעּפַאק זוא רעטַאעמ ןיא ןעגנערכראפ רימ ןגעלפ ןשנוװָא יד ,טדייש

 :ַאב טלטעד ןופ ןטעלּפוק יד גנַאל=רָאי ףיוא ןבילברַאפ ןענעז רימ ,ןענ

 .אקיעבוא רעטסיײמ:עדַארטסע זטמיר

 ערעזהניא ןופ ןטנורג יד זיב טפיטרַאפ !רָאװעג ןיא דנוב רעזדנוא

 .רעצרעה

= 

 ןלע



 ןישלה הזכ גַאלשרַאפ ַא טרעהרעד ךיא בָאה גָאט ןמרעפ:ןפירד ןפייא
 = ןַא ץנעטסיזקע ןייד ןכָאה ופספרַאד םינַאלװײט עכלעוו וצ ---

 טםיול ?ננוסירנאב ןייד ףיוא טשינ טרעפטנע !עמ וװ ,הביכס יד ןוא טכער

 וטסעוו רָאי כלַאה ןייא ןיא זַא ,ריד ךיא ריטנַארַאג ןושל שיזיוצנארפ ןייד

 .ַאלימ ןבענ םניוװו רעטומ ןייפ .שיסוה טסדער וד 'וװ ןדעד שינעילַאמױא

 2ףיֹוא ןדנוא טעװ יז .טריאוטיס םוג ןעגעז זוא עליוװ ַא ןטרָאד ןבַאה רימ

 מעוז ךיד ןֹוא רעטכַאט עקיצנייא ריא ןיב ךיא .סמערָא ענעפָא טימ ןעמענ

 .ךימ יװ רעמ ןביל יז

 ןציז וצ ןלעופ טשינ ךיז יב ?עװ ךיא זַא ,גנוקרעמאכ ןיימ ףיוא

 עדײב עריא ןיא טנַאה ןײמס ןעמונעגנרַא יז טָאה ,טסעק ףיוא םישדתח

 :טגָאזעג קידנכַאל ןוא טנעה

 סָאנ ַא ריד טימ ןסילש לעװ ךיא ---

 רימ ןרעהעג ןטפנוקנייא ענייד ןופ סגעצ

 .גנופיירגוצ ייד ןופ דַאירעּפ ןרַאפ תואציה

 ארוש .טַאה ,טײקנסַאלשַאבמא  ןיימ קודנליפ  ...עילאמיא  ...ןַאלימ

 2וַצ ןיימ ןֹופ ןטנַאזירָאה יד רימ רַאפ !עלקיװטנַא ןביוהעגנַָא טשודיחרַאפ

 .טפ ניק

 ור זַא ,ןייטשראפ וצ ריד טרעטש סָאװ ?ןעלקַאװ ךיז וטסנָאק יו ---

 סָאװ ?סניוװעג ןסיורג ןפרעכיזעג ַא טימ עיצַאנילבַא ןַא טנַאה ןיא טסלאה

 סָאד -- טסנוק רעשיסור רעד רַאפ טנעמיטנעס ןייד כיוא ?ָאד ךיד םידניב

 דיא םנה ,סוה ַא !עוועג ךיוא ךַאד זיא רעפָאפ ןיימ :ןייטשרַאמ ךדיא ןָאק

 טייקבעלנעמ יוװ רעמ ריד רַאפןייז ןַאק סָאװ רעבָא -- טשינ םיא קנעדעג

 ןװַאלַאשפַאמ ןופ ?ינוטַאס טימ ןעניקפעשטש ןיפ עזעטניס ַא ןפַאש וצ

 זיא .ןװָאפַאמלַאד ןייד ןגעװ עביל ןוא ץיה טימ טסהער וד ?יססָאר טימ

 רעקינײװ טשינ זיא עיצאמלַאד !רענעילאטיא רעכלאה ַא ךיוא ךַאד רע

 רענעילַאטיא ןַא טסיב וד ,רעמיורט ןיימ ,וד ןֹוא .שיװַאלכ יװ שינעילַאטיא

 עתמא ןײד ןײז םעװ עילאטיא ןוא ,ןעקנופ ןוא םידעפ ענייד עֶלַא טימ

 ךיא ...!דיל ריא יװ ,ןענַאקלוװ עריא !מסנוק ריא יװ ,למיה ריא -- םייה

 סָאװ ?קילג ןוא דיירפ רַאפ טשינ וטסצנַאט סָאװהַאפ :טשינ ףײרגַאב

 טשינ רימ וטסביל רשפא :ןענַאטשרַאפ ךיא טלַאװ ךַאז זייא ?ריד טרעטש

 ןרעדנַא ןפימ סגײא סע ןיא ?סנכעל ערעזדנוא ןדניברַאפ ןענָאק וצ גונעג

 ןרעװ ריד ןפלעה .ןיז ךָאד רימ ןענָאק דניירפ .טּפינקרַאפ טשינ טולָאסבַא

 .ןרעורַאפ טשינ ךָאד רימ וטסנַאק רָאיטקַא רענעילאטיא ןַא

 ןטנקלַאװַאבמוא ןיא ,טייקידיירפ זיא ךייר ױזַא ןעועג ץלַא זיא סָאד



 יא ץרַאה ש י ד ײ ןײמ ...זַא ,פייקבכעלקילג רעכעלשמנעמ ןופ ליפעג

 ךיא כָאה ,רָאי 27 וצ ,טקמעד ;ןעמעטָאוצנײרַא סע !זעוועג ?גוסימ םשינ

 9 ןִצ -- טציא טשרע סע ײשרַאפ ךיא ,ןענַאטשרַאפ טשינ סע

 -עבָא ,סטָאדַארַאּפ רעדקיװ ןוא רעכעלביולגמוא ןַא יװ ןעגנילק םע לָאז
 ןדעו רַאֿפ קידנסױטשּפָא יוװ ,רָאלק ןיא סע ןעמעוװ זַא ,ןגָאז ?עװ ךיא
 רענעי ,ינעװרַאּפ א ןופ טלַאשעג יד זיא סע רוטלוק רעתמא ןופ ןשטגעמ
 טָאה ?רענעילַאטיא ןַא ןרעוו, וצ זַא ,ןפײרגַאכ ֹוצ החרט יד ןבעג ךיז זומ

 ןידניירפ עקַיטכערּפ ןיימ ןעוו .קָאשילַאבימ ןופ עדײז זיימ ...טרעטשעג ריס

 ,ךיא טלָאװ ,"רָאי בלַאה, א ףיוא ןַאלימ ןייק עזייר ַא ןגעוו רימ טימ טרער

 ;ּפִא ךיז וויטקעּפסרעּפ ידו רעבָא ...טכַארטרַאפ טשיג ריז עגר ןייק ,תועמשמ

 :רַאֿפ ,טדימשעג ,טעמנעּפעג -- ןליוװ ןיימ טָאה שרוש זופ ן| פ ײ ר ז צ

 "קל י רו צ/ ַא ןָא '| י ה א; ןַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאד ;טרעקנַא

 ,ןסירעגפימ טשינ ךימ טַאה ןוא

 טלמעד .ןעוועג רַאלק טשינ טקמעד רימ זיא סָאד נָאעג יוװ ,רעכָא

 ;ניו םעד יכנפ ןפכילפ עניימ טימ ןדנובעגנ ןיב ךיא זַא ,טניימעג ךיא בָאה

 יד טכַאמעג ןוא ןסעזעג ןיֹוש ןענעז םירבח יד וו קמא ןיא ןַאזעס:רעט

 ךיא ."ןוװָאפַאמלַאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטאעט , סָאר ןענעפע וצ תונכה

 טשינ בָאה ריא יװ ,גנַאפ ױזַא ןרָאפ טשינ לעװ ךיא זַא ,ןדלָאמעג יז בָאה

 טָאה ָאטַאנגיא .עקטַאיװ ןיא ןעניוװ וצ שינעביולרעד יד שנַאה ןפיוא

 סָאד ןוא רענעגושמ ַא ךיא ןיכ ,"טסעומשעג ללכב,, זַא ,טגָאזעג קידנכַאל

 ןוא טכערעג ךיא ןיב ?עיּפיצנירּפ תויה רעבַא ,'יסקיפ:יידיא, {ימ זיא

 :ור סלַא ,רע תויה ןוא ןעמוקסיוא טשינ  רימ ןָא ןָאק רעטַאעט סָאד תויח

 טקנוּפ םעד ףיֹוא ןיב ךיא סָאװ ,םעד ןיא קידלוששימ זיא ,שטנעמ רעשיס

 םעוו רע יו דלַאב ןקידעלרעד וצ ןינע םעד ךיז ףיוא רע טמענ ,"טיירדעצ;

 .עקטַאיװ ןייק ןעמוק

 בָאה ,סעקינהאמצרַאװש יד ןשיװצ ןָאיסנַאּפ ןיא קידנציז ,,לייווחעד

 רימ סָאה וָאטַאנגיא ?ײװ ,"יקצַאשש , ןופ עלָאר יד טרידוטשנייא דיא

 סָאד ךיז טעװ ,עלַאר רעד טימ קיטראפ ןייז לעװ ךיא ביוא זַא ,טגָאזעג

 קיסילפ בָאה ךיא .קימשרעטסיימ סוװַאדעיַאבירג סימ  ןענעפע רעטאעפ

 יז ,ןגָאלָאנָאמ םיקצַאשט ןַארוש רַאפ םנעילעג ןײוװכעלסיב) ,טעבהַאעג

 לַאמניא טָאה ןֹוא ןגוא יד רַאפ טענרָאלפ ריא טימ ןכרָאה טנעלפ
 ןדלָאמעג

 ןיא ןביילב טסעװ וד ביוא ,ךיז !געק רעכערכרַאפ ַא טפיכב --

 ליפא לָאז ענַארפ יד זעװ ...טײקיזָאלמכער ןייד ןופ ןעזעגּפָא !דנַאל
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 טזומ יד ...לקניװנפַאש ןיא םקעטשרַאפ ןביילב ָאד וטסעװ ,ןרעװ טזײל
 ,לפלעוו רעסיורג רעד ןופ םיחטש יד ףיוא ןעמוקַאכסױדַא דיז

 טימ ןינע םעד טלַאה רע זַא ,ווירב ַא !עמווקעגנָא זיא ןװַאטַאנגיא ןופ

 :ומלַאװהַאמ-טָאמש רעד ןשיווצ ךַאמּפָא םעד :טקידיײלרעד ווישיזָאּפ רַאפ רימ

 טנילעגפיורַא ןוא רָאטַאנרעבוג רעד שרינַאיצקנַאס סַאה עּפורפ רעד טימ
 טשטייס .."| 7 י ןייק ןייז טשינ ןלַאז םע רעבַא ,םיכסמ :עיצולַאזער ַא

 רעפַאעפ ןיא ןרָאט עיצולַאזער רעד טָא ןופפ ךמס ןפיוא זַא ,עיסַאוװ ןיימ

 רעד טָאה דײ ןײא ןרישזַאגנַא ןגעק רעבָא ,די | ײ א יװ רעמ ןייז טשינ

 .טגַאועג טשינ טרָאװ ןייק רַאטַאנרעכוג

 ןפלַאהעג בָאה ךיא רעכָא ,וָאטַאנגיא יליסַאװ טנקסּפעג לָאה ױזַא

 סָאד) ּפַאק ישיר , סװָאטַאנגיא רעביא םכַאלעצ ךיז טָאה .ַארוש

 ןעוועג ןיא (!רעיוּפ !שיסור ַא ןופ טײקשציּפשעג עשיּפיש ַא -- בנא ןיא

 | .'"רעטומ ריא וצ ןרָאפ, רימ זַא .ןרעהרעד וצ ךעלקילג

 עטצעק יד ןיא ןעמיקרָאפ טפרַאדעג טָאה רָאניס ןיא סעצָארּפ ריא

 ןייק .ןפ220 םעד גרוכרעטעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא יז ,טסוגיױא ןופ געט

 ןכָאה רימ .ןײז טנָאקעג טשינ טָאה גנַאגסיױא ןקיטסנינ ןיא תוקפס םוש

 ?ןןירב םוש ןָא זירַאּפ ןיא ןפערפ ךיז רעבמעטּפעס ןט:8 םעד טדערענּפָא

 טנַאקעג טָאה ןױשרַאּפ ןפירד  ַא ןופ ןמיס רעטסנעלק רעד ליײװ ,שיומסיוא

 .סיפ עריא רעטנוא ןופ ןדָאב םער ןסײרפײױרַא

 .ענליוו ןייק !רָאפעגקעװַא ךיא !יב 28 םעד

 גנומוטש רעד ןשיװצ דישרעשנוא םעד ןבײרשַאב וצ קיטיונ ןעד ןיא

 :דַאפ יַאמ זיא כָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,גנוטלַאה ןוא ןעזסיוא ןצנַאג ןיימ ןוא
 ;רעביא טציא בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ,טימעג םעד זוא רעטומײ רעמָאפ טזַאל

 ?לעװש רעײז ןטערטעג

 ןוויטַאמ עֶלַא ןרזחרעביא טריסנעדנָאק ָאד טפרַאדעג רשפא טלָאװ דיא

 :ַאב ךימ לעװ ךיא רעכָא ?ןקידנערַאפ םייכב ןפלַאה רימ ןעוו .,לפיּפַאק ןופ

 געמ עשלײצעג ענעי זיא רעכָא ,רעשישעשַאּפ ןײז לָאז ,ןייא טימ ןצענערג
 ביוא :טלַאמשעג רעכעלפערט סיוכרוד גנומישש ןוא דנַאטשוצ ןיימ רַאפ

 ריז רַאפ טאהעג רימ; ןבַאה קירוצ רָאי ַא טימ ווַאלסַאנירעמַאקעי ןיא

 ןופ ןטנווו יד טימ טקיטגיװעגכרוד ןרַאװעג זיא רע ןוא ,??גיופ ןעיירפ;, ַא

 ןרעשטלע יד יצ ביטש ןיא וַא ,ןגָאז טציא רימ ןענַאק ,ּפעטס רעניארקוא

 ךָאנ רעטומ יד םיא טָאה ַאזַא ...רעלדָא:גרַאב רעגנוי ַא ןזיװַאב ךיז טָאה
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 ץענהע -- געט עצרוק ענעי רעסיוא -- רע זיא ַאזַא ,ןעזעג טשינ לָאמנייק

 !ןעיעג פשינ רעמ

 ;עג םַאד ,ןקילב ענייז ןיא ןטכיולעג טָאה עילַאפיא ןנעװ םיורט רעד

 טדַאּפשעגנָא ,טרעטשעגמסוא ,יירפ ןפַאש וצ לעווש ןטכיירגרעד ןופ ליפ

 טעז יא טכילרַאפ םיא ןיא זיא עכלעוו ,ןזעוונעיורפ א ןופ טנַאה ַא ףיוא

 ןיײז ןופ טלַארטשעגסױרַא טָאה סָאד --- םיא ןיא זיז;סנבעל ריא ,קילנ ריא
 טרעפטנעעג טָאה רע רעכלעװ טימ ,טייקיאוה רעד ןֹופ ,לכיימש ןרעכיז

 ?רעפיײוװ ןגעװ !גַארפ עקיטכיזרַאפ עריא ףיוא ןעמַאמ רעטניוטשרעד רעד

 טוג , ןיפ טביל ןפימ ןפבולַאב ןייז וצ .טניישעג טָאה ץלַא ...רענעלּפ עקיד

 ןײק ןריפ םיא ףרַאד ןעמ !קנַארק זיא רעטָאפ רעד -- רעכָא ,"?יוװװ זיא

 .טסילַאיצעּפס ַא ןַארַאפ זיא גרעבלעדייה ןיא !דנַאלקיוא

 ?ךיז ריא טביילק ןעװ :ךיא גָאז -- ןעמַאזוצ ןראפ ןלעװ רימ ---

 :ראפ ןבַאה םיריוטקאד עגיה יד .רעפענמוא םורא שדוח ַא ןיא ---

 ןײק טמוק ןעמ רעדיײא ןרעװ םהיפעגכרוד זומ דָאוװ ,עיצארוק ַא טנדרָא

 : .קינילק ןיא גרעכלעדייה

 .ךייא וצ ןעמוק גרעבלעדיה ןייק ךיא לעװ ױזַא .ביוא ---
 ?ומסרָאפ ןיהּוװ זוא ---

 .עילַאפיא ןייק ןטרָאד ןופ ןוא זירַאּפ ןייק טציא ---

 ךערּפשעג רעזדנוא .קידנניײװש העידי יד !עמונעגפיוא סָאה רעמומ יד

 ןוא ןבייהשגפיוא ךיז ךיא בָאה ךעלדנע ןוא ,העש רָאּפ ַא ןגיוצעג ךיז טָאה

 םייב לעטָאפ ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא םעניבַאק ןסיורג ןיימ ןיא ןיירא ןיב

 0 .שיט:ביירש

 סע .ןטייהניוװושג עקירָאיליפ עניימ םיול ןנעלעג ץֶלַא ןיא שיט ןפיוא

 .ןעמוקעניצ טשינ רעהַא רענייק זיא גנַאל:םישרח זַא ,טליפענ ךיז טָאה

 סע זיא סָאװ ...וזירב ַַא ןגעלעג ןיא שיט ןטימ עמַאס ןפיוא רעבָא

 פ ..!ס נג ע ג עמומ רעד ןופ ...רעטומ רעד וצ !רימ וצ טשינ ?סנױזַא

 .טקערַאב ךימ טָאה ערַאמכ ערעװש ַא סעּפע .דנארטש רעגיר ...ןלעבור

 ךיא ..ןטדכ ריא טגיל ָאד זַא ,רעמומ רעד ןעגָאז וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא

 -- רעמ טשינ ,תורוש ףלעווצ:זעצ ַא :טנעיילעגכרוד םיא בָאה

 יז .ײז יב (ןעגנַא ןפורעג ײז ןבָאה ױזַא) ינע זיא סקעז דָאװ א ןיוש =
 ןָא טגייוו ןוא ןששנעמ סיוא טדיימ ,גערב םייב ןײלַא ּפָא געט ענעצנַאג טציז

 .רעהפיווא
 זיא פייקידיירפ ןיימ ,טייקכעלקילג ןימ ,ןבעל ןיימ ,ןַאלימ ,עילַאטיא

 פ פ

9 
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 טָאה רעטומ יר ןכלעוו ,?ווירב ןופ ןלייצ עצרוק יד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעגניא

 ' .שיט ןײימ ףיוא ןגײלוצקעװַא קיסינ רַאפ ןענופעג

 ןבלעוו ןופ ,?וק א טימ .ריא וצ ווירבכ םעד ןגָארטעגסױרַא בָאה דיא

 סורַא ךיא כָאה ,גנַאלק ןוא לַאטעמ ןופ רֹוּפש רעדעי ןדנוװושרַאפ זיא סע

 :טדערעג

 :םעוו ,ןגָארפעגרעטנוא רימ ווירב םעד טסָאה וד סָאװ ,םעד רַאֿפ --

 / .ןבַאה הפרח קרַאטש זיא'ס ןעוו ומ

 ןרַאװעג ןשאלעגסיוא ןענעז 1918 םישדח:רעמוז עניימ ןופ רעטכיל יד

 ןטכַאמרַאפו א ןיא זירַאּפ ןופ ןפלַאההעד ךיא בָאה רעבמעטּפעסו 7 םעדו

 ?םנעעג טפשינ בַאה'כ "7 , :ןכייצעגַארפ ןסיורג ַא םימ לטרַאק ַא טרעװנָאק

 טרידיווקיק דורב:עילימַאפ רעטשרע ןיימ זיא םעדכָאנ ןכָאװ עצרוק .טרעפ

 ןעננַאֿק יד ..שזעינָארַאװ ןיא ןפַארטעגפיונוצ ךיז ןבַאה רימ .ןרָאװעג

 עבעלמייהמוא רַאפ ןפערשענּפָא ןרעיוא עניימ ןיא םציא ןבָאה "דנַאלײמ

 ...ישזַאי:ןַארָאװ :ןטלאטשעג

= 
=* 
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 ַאננַא זט --- ק ֹי נאמ ימ .אןש

 עכלעוו ,המחלמ יד ןעגנַאנעג ןיוש זיא ןענַאקלַאב יד ףיוא ,1013 ףוס

 מט ? ע װ יד רעבָא ,"גירק:שלעוו,, --- ןרָאװעג רעטעּפש רָאי ןייא םימ זיא
 ןיא ,רעצרעה ןיא ,ןעמייה ןיא .םכארטעג טשיג ג י ר ק ןגעװ ךָאנ טָאה

 .ם ולש ר עט ול א ס ב ַא טשרעהעג רָאנ טָאה רעטימעג ןיא .תוחומ
 םעד ןיפ תו דו סי יד טליופשגכרוד זעוועג ,ךיז םייטשרַאפ ,ןענעז סע

 ןופ ןינכ רעכעלרעפישרעדמוא ןַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,קישליווו

 רעגניימש:סגבכעל רעכעלדירפ רעקיזָאד רעד רעבָא ,טלעװ רעכעלרעגריב רעד

 .םיוב רענירג ַא יװ טילבעג רַאי 1013 ןיא טָאה

 ןשרעפנענרעד ריז זופ דליב אזַא ןבילברַאפ זיא ןֹורכז ןיא רימ יב

 !גנַאנרעטנוא

 ףיש רעד טימ .עידעגַארט יד ןעמוקענרָאפ ןיא רָאי 1918 ןיא
 ר

 דעטיײנו, ןופ ןטפאשלעזעגסספיש עטסכיײר יד ךרוד טיובעגפיוא

 ןוא עפסכייר ,עטסערג יד -- | ַא ס י סט  רעקיזָאד רעד טָאה ,יסטייטס
 -- רעקראפ:ןרישזַאסַאּפ רענַאקירעמַא;דרַאנ ןוא ףיש עטסעב --- קפס ילב

 רָאג רָאנ ,ןגתתַאמירפ ןטשרע םעד ןוא סיר ןטשרע ריא ןיא טזַאלעג ריז

 ןגעקטנַא ריא ןיא ,ןמַאמש עטקינײארַאפ יד ןופ סעגערב יד וצ טנעַאנ

 ןיפ ןיא ןַאפיט רעד ...גרַאב:זייא רעגיזיר ַא הלפא:טכַאנ רעד ןופ סױהַא

 יװ יװזַא ?ייצרעד ךיא) טפקעה ףיוא ןטלָאּפשעצ ןרָאװעג סיוטשנעמַאזוצ
 ןיא ןוא (םיטרּפ יד קידנרילָארטנָאק םטשינ ,ןורכז ןיא ןבילברַאפ זיא'כ

 :ַאסַאּפ רעטרעדנוה יד ןעגעז ,העש ַא םיוק ,ןטונימ -- טעמכ ןופ ךשמ

 .ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ שנורג םוצ ּפָארַא ןרישז

 עטקינײארַאפ יד זַא ,רענעייל וקיטנייה םעד ןענַאמרעד ָאד ףרַאד ןעמו

 :יא ןשיטַארקַאמעד {ופו םינָאניסו רעד ןעוועג טויש רענעי וצ ןענעז ןטַאמש

 ןופ לרוג רעד .טייהיירפ רעכעלרעגרינ ןֹופ ,קימליווו םעניימעגפַא ןופ ,לאעד
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 סעילַאװכ עטלַאק:ןיא יד ןיא ּפָארַא !עקניז סָאװ ,רענַאקירעמַא רעטרעדנוה
 סעּפע ןעװעג ןיוש זיא ןײלַא סָאד --- ןעגיגַאב ןופ ןצָארּפש עטשרע יד יב

 ,םימהּפ ןעמוקעגוצ ןענעז ָאד רעכָא .ןרעטישרעדו טנַאקעג טָאה סָאװ ,םנױזַא

 ןיא םוקמוא רעד זַא ,קידנעעז .טרעסערגרַאפ עידעגארט יד ןבַאה עכלעוו
 ןיא ייקינאטימפ , ףיוא רענעמ יד ןבָאה ,ךעלריימרַאפמוא זיא סעילַאװכ יד

 ןוא ןעיורפ רַאפ עיצקַא;סגנופער ַא שריזינַאנרָא ןטונימ עצרוק ןופ דשמ

 ,רעלפיש:סגנופער ענענַארַאפ יד ןיא טצעזעגנײרַא ייז טָאה ןעמ .רעדניק

 ..ןַאמיט ןקידנעקניז ןופ ןרעטייוורעד ךיז ןעמונעג ןבָאה עכלעוו

 רעד ןופ ךַאד ןפיוא טלמַאזרַאפ עלַא ריז ןבָאה ענעבילבעגרעביא יד

 ןעגנוזעצ דיז טָאה קיפנַאלפַא ןופ ןרעסַאװ יד רעביא ןוא ףיש רעקידנעקניז

 טימ קידנכָאפ ןוא ןעמלַאסּפ קידנעגניז ,ןעמישש רעטרעדנוח ןופ רַאכ ַא

 ןיא ןטלַאהעג יז ןבָאה סָאװ ,עטנעָאנ עטעװעטַארעג ערעײז יוצ ךעלכיפ

 .ןרעמייװרעד

 -גַאל סָאד רעמ טשינ עקירעמַא:דרָאנ ןיא םנייה :לָאמַא רָאנ גָאז ךיא

 רעגריב עריא ףיוא ןקוק ןסיורד ןופ עלַא טשינ ןוא טייהיירפ ןוא קילנ ןופ

 "קינַאטיט ,, ןופ) ןרישזַאסַאּפ יד תעב טקוקעג ײז ףיוא םַאה ןעמ יװ ,ױזַא

 ןוא רעדניק ןוא רעבייוו ערעײז טיס טנגעזעג ךיו םיליחת קידנעגניז ןבַאה

 .ןרעסַאוװזײא יד ןיא ןעקנוזעג םאזתמנַאל

 | !טלמעי --- רעכָא

 ?רעּפ א טעמכ ןעוועג ץרַאה דעלדניפמע רעדעוופעי רַאפ סע זיא טלמעי

 ןֹופ דליב םעד בילוצ ןרָאװעג טכַאפנעצרַאפ זיא סָאװ ,עידענַארט עכעלנעז
 :ר ע דו ג ו ה יב טייקכעלרעטיר ןֹוא טייקידרעפּפא:טסבלעז רעזָאלליּפשײב

 .עירעטסיה ,המוהמ ,קינַאּפ םוש ןייק ןפַאשַאב טשינ ןבָאה עכלעוו ,רו ע ט

 ןטכירעגמו ןופ קילבנָא ןיא ןשטנעמ יב טייקסטונ רעשינאקמ ןופ דליב סָאד
 יו ז ַא ,ךעלשטנעמרעביא יו ז א ןעװעג זיא סָאד -- ףוס ןשיגארט
 :רַאפ !וא ןעמונעגפיוא ןרעוו טנָאקעג טשינ טָאה סע זא ,קי סט װו ם כי וה

 ןימ א יװ ןעזעגסיוא טָאה סע ...*דָאזיּפע , ןַא ,"לַאפ , א סעּפע יװ ןביילב
 ?רעפייוו טמוק סָאװ ?טריפ סע ןיהווו רעבָא ...ריפניירא ןַא ,?ערומדעוווא,
 :עּפש ןיולב .טסװשג טשינ םלמשי ,ךיז טײטשחרַאפ ,רענייק טָאה סָאד ---
 יד ןופ רעדנעב ןוא ןעלטיּפַאק טלמאזעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סע ןעו ,רעמ

 ןיפ דליב סָאד ןעמשנפיוא שנָאקענ ןעמ טָאה ,ןסקנּפ עקיטולב עקידרעפייוו

 .ליּפַשרָאפ עכעלמייהמוא ןַא יװ עפָארטסַאטַאק:"קינַאמיט , רעד
 רעטפרַאשרַאפ ןוא םייקכעלדניפמע רענעבירשַאב םפָא ןיוש ןיימ יײב

 ,ןבעגוצ ָאד ךיא זומ -- ןקורדניא עשי ?ַא קי ז ו מ וצ טײקרַאבליפ
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 .שעגםיונוצ "קינַאטיט , השעמ יד ךיז טָאה טימעג ןוא ןוחכז ןיימ ןיא זַא

 ןיא זַא ,ןיימ ריא -- םייצ .רענעי ןופ ויטָאמ ןשילַאקיזומ ַא טימ ןטכָאלפ
 ןופ וויטָאמ רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה גנַאגמוא ןיא ןעוו --- 1914 בײהנָא

 | | | ...ָאננַאפ , ןטשרע

 ליפ א ךָאד טרעװ גנַאנמוא ןיא וויטָאמ רעשינַאקיזומ רעיינ א ןוא

 טבעלעג ןעמ טָאה קירוצו געט יירד טימ םגה ,םעטָא ןופ ,טפול רעד ןופ
 םמיר ןימ רעדסיב עיינ ,סעידָאלעמ| ,ןוויטָאמ עיינ .םיא ןָא טמעמַאעג |

 יזוא ןדיירפ ,ןשינעעשעג ,ןפקאטײסנבעל עטסיינ יד ּפָא ןעלנימש גנַאלק ווא

 עײנ -- םיונעע עײנ :סיוא ןגָארש ןסַאמ:ןשטנעמ יד סָאװ ,ןקיטיײװ

 ןטסיירפ

 ןרָאװעג געפו עמלייצעג ןופ דשמ ןיא זיא ןויטָאמפָאגנַאט  רעײנ רעד
 ;ניא ןצנַאג םעד ןנַארפעג םע טָאה ריס רַאפ עי "טלעמ .עטסהעלוּפָאפ יד
 -עכיא ןֹוא לא ר רַאפ רעמ ןוא ,געפ ענעי ןופ ףוה?ײװ ןלופ םעד מלאה

 .םיֹוא ךיז פָאה רימ ..."קינַאפיט , רעקידנעקניז רעד ןופ לרונ םעד -- ןילַא
 2ניז ,םיליהת זעגנואעג טָאה סָאװ ,לַארָאכ ןופ ןעגנַאלק יד היוא זַא ,ןזיוװעג
 ע צג ַא 2 יד טרעפמנע ,ןײרַא טנֹורנּפָא ןיא רעפיש עגר רעדעי טימ קידנעק
 טָאה ףיורעד ?טלעװ יד טייג ןיהוװ ןוא .ןעגנַאלק יד טָא טימ ט 2 ע װײ
 יד ןיא ןעגנַאגעג רעבָא .רעגייטש ןֹוא ןפוא ןיײז ףיוא םרעפטנעעג רעדעי

 שינערעקרעביא ריא ןגעקטנַא -- טלעװ

 ג
 ר: יג 56

 יד ."ןעקפינַא , טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז רימ ןכָאה שזעינָארָאװ ןיא |
 א ךיז ר ,רענעו דנוברעדיוו זוא גנודייש ,ןײזנעמַאזוצ רעזדנוא ןופו ןויטַאמ
 גנולגיּפש ןײקןעניפעג טשינ ןַאקסָאװ ,גנולדנַאהּפָא ןא ןַאֿפ עמעט

 יד ןָאק רע ןעדנעב ערעזדנוא ןיא רעכַא ."דָאזיּפע:ןבענ, א ןֹופ ןעמַאד יד ןיא

 ט ש י 1 ןוא ..ויֿפַאמ רעקיאײברַאפ ַאזַא יוװ רעמ ןרעװו טשינ עמעט
 ?םנכעל ןיימ {יא טייצו ןוא טרָא קיגײוװ ןעמונרַאפ טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ

 { י ק ןוא טכער ןייק טשינ ןבָאה ןרַאומעמ סָאװ .םעד בילוצ טרעײנ ,ףיול

 יא םעד רעסיוא ןכעל סנעצשמע ןופו ןטקַאפ ןעלדנַאהַאב וצ טייקכעלנעמ

 יי יא 2 | | - .םעגעג

 ;עץטש רעדָא) טָאטש רעדנַא ןַא ןופו זעמוקעג יז זיא שזעינַארַאװ זיק

 2געגנַא םש ריא = בָאה ױזַא ...קײטּפַא ןַא ןיא טעבראעג טָאה יז ווװ ,(?ל5

 ,זענַאטַאה וצ טרָא ןַא זיא ָאד ןוא .טגָא עג רימ יז טָאה ױזַא ליײװ ,ןעמ

 יד ןעמענַאב ןופ פוא 'ןיומ- ןיא זיא רָאיסנבעל 19:40 ךרעל ןיימ זיב זַא
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 סָאװ ,םעד ןשיװצ .ךַאלפ רעקיצנייא ןייא ןעוועג טייקכעלקריוו עקימורַא
 םעד ןוא ןגיוא ענעגיא ענימ טימ עז ךיא סָאװ ,סעּפע ןגעוו רעה דיא

 טָאה רעטֶעּפש .טסוװעג טשינ קוליח ןייק ןופ ךיא בָאה --- אפוג ייסעּפע,

 ,ןקייצרעד ןשטנעמ סָאװ ,םעד ןיא תוקפס ןופ לטייה ַא ןסקַאװנָא ןביוהעגנַא

 ךַאז ןײא :סעיצַאדַארג ײרד ּפָא ף ר ַא ש ךיא לייט גָאש וצ טנייה ןוא

 ,טקעיבוס ןייז ,רעגערפ {יײז סָאװ ,סָאד זיא דָאז עטייװצ ַא ,טקַאפ רעד ןיא
 }יי מ-- ד ַאז ט פ יו ה יד -- עטירד ַא ןוא םיא ןגעװ טלייצרעד

 .ג נוי צ ַא ב

 ןיא טײקטראצ רעד טימ ןירניירפ:סנבעל ןיימ ןפָארטעג בָאה דיא

 .םיההניק רעירפ רעד ןופ ןגָארטעג ריא וצ ןבָאה ךיא עכלעװ ,ןצרַאה
 ?רעביא ןיוש ךיא בָאה לָאמטײא טשינ זַא ,רשפא טקנעדעג רענעײל רעד

 ךיוא ןבָאה ךימ .ריא ןופ ןסױטשעגּפָא ןרעוװ ןופ ןקיטײװ יד טכעלעג

 ךיא ןעװ ,ןרעמיז 2 יד ןופ ןכָאוװ עקירארומ יד טרעמיקעג טשינ טצוא

 .ןגָארטרעבירַא טשינ םירוסי יד לעװ ךיא זַא ,טניימשג זײװנשמנעמָאמ בָאה

 ,?ןעלהנח ןיימ,, ןעזרעד בָאה ךיא .רוּפש א ןָא ןדנוװשרַאפ זיא ץְלַא סָאד

 :עגָארטעגּפָא ןַא טגָארט יז סָאװ ,סָאד ןעוװעג זיא עטסקיטביװ סָאד ןיא

 עו ,דיירפ ןיימ קנעדעג ךיא .רעטניוװ זיוש זיא ןסיורד ןוא ,?טנַאמ םענ

 "ןשינַאּפַאי , א טכוזעגכיוא טפעשעג:רעדיילק ןסיורג ַא ןיא ריא כָאה ךיא

 ן'א .םישדח 2 א ףיֹוא רָאנ טדיײשעצ ריז ןבַאה רימ לטנַאמ רעמניוו

 רימ וצ ןיא יז ,רעבמעװָאנ ןיא ,תועמשמ ,ןעוועג רימ ןענעז שזעינָארָאװ

 .לארוועפ ןיא -- טשרע ;טמוסעג
 ןגָאז וצ רעמ ובָאה -- 1914 בױהנָא ,1918 ףוס -- םישדח יד טָא

 -,ןפסיירטי ןוא ןסוהדרַאפ .ןטקילּפנַאק ,ןעגנובעלרעביא עניימ ןופ דפיב ןיא

 | ."דנוברעדיוו ןוא דורבנעילימַאפ, ןופ ןפקאפ יד יו

 סָאד ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ןיא טנָאזירָאה ןיימ ףיוא יוװ םעדכָאנ

 :לַאד ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעטאעפ ,, ןטימ עקמטאיוו ןוא ,עילַאטיא ןופ טכיל

 ,פײקיזָאלטכער .ןיימו ןופ גחעב ערעטצניפ יד רעטניה קעװַא זיא "ןװָאטַאמ
 ...עטעהָאק רעפטלַא ןיימ יב ענליוו ןיא ןציז !בילבעג ךיא ןיב

 ,סעצַארּפ:סילײב ןשמירַאב:קירעיורפ ןופ םישרח יד ןעוועג ןענעז םע

 :ַאב ןענעײל ןטימ ןרָאװעג טליפעגסיוא ןענעז טכענ ןוא געט עניימ ןוא

 ?לושַאב ןוא רענָאמ;ליװיצ ןופ ,רָארוקָארּפ ןופ סעדער יד זרידוטש ,ןטכיד

 יד ןטערפעגפיוא ןענעז גנוקידישרַאפ רעד ןיא .ןפרעּפסקע:סגנוקיד

 ,יקסוועשטבאראק ;רוטַאקָאװדַא רעשיסור רער ןֹופ ןרעטש עקידנטכיופ/
 דעכלעװ .;גרעבנעזורג .ןוא יקסרַאב:שטיװָארָאגירג  ,וָאקַאלקַאמ ,יגדורַאי
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 ?ןרענכיוא ןוא טנײװעצ ךיז טָאה ,עדער:סגנוקידײישרַאפ ןייז קידנפלאה

 סָאװרַאפ ?סילייב ,קנַאב:םגנוקידלושַאב רעד ףיוא טציז סָאװרַאפ,, :ןֿפור

 ;לעפניא רעשיסור רעד ןופ רענעמ עסיורג יד טָא רעסיוא *?ךיא טשינ

 ?םֹוא ןֹוא רעכיירש רעסיורג רעד טקלײטַאב סעצָארּפ זיא ךיז !בָאה ,ץנעגי

 -- ןֿבעל ןשיסור זיא םזינאפוה ןוא םכער ראפ רעפמעק רעפַאזניוב

 טָאלװַאּפ עטגרעלעג יד ןוא ַאקנעלַארָאק ששיװַאנַאטקאפאג רימידאלװ

 !יקציאָארפ ןו

 יא ןסיושג ןשיטסינַאמוה ןופ "ץנארק , א תמאב ןעוועג יא סָאד

 ןענעייל ...פייקכעלרעטיר זוא םייקלדייא רעמעלששנעמ ןופ ,קנַאדעג

 ףסעמארפ ןיפ ןזיורכפיוא עשימרופש עלַא יד ןבעלרעביא ,סעדער עלא

 יט ןיא טסיורפ עסיורג א ןענופעג ןסייהעג ריס רַאפ סָאה ,ריקליוו ןגעק

 .טייקננַאלשרעד

 97 ענעי ןופ .עידענארפ רעד ןיא ןקוקנײרַא ךיז רימַאל רעכָא
 ;תיג ידודיס החעבש טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה סָאװ ,רָאיטקַא:ןדײ ןקירעי

 ירד טאהעג ןיוש ;רענייטש ןיא ןזלעפ ןסיבעגכרוד ןייצ ענייז טפימ ,םוג
 ,רעיושיצ רעשפנויופ ןופ טטעקרענַא ןגעװ ןדער טנַאקעג ןוא ןענָאזעס
 טקיטש י ס ע ם---ןיײז ןיא רע טציז רעדיוװ ןוא ...טעטיראילוּפָאּפ ןגעוו
 ןוא רעטצניפ ןיא רעדיוו ,ךעלסעטַאטענ יד ןופ טפול רעד ןיא ךיז רע

 -- !טלעװ ןייז ,םויק ןייז רעמיב

 יד קידנענעיײיל זא ,ןייז וצ הדומ ןפָא ןביולרעד ךימ ךיא געמ טנייה

 :עֶג טכארפ ַא לָאמנײיא טשיג ךיא בָאה ,סעצָארּפײשסיקײב ןגעוו ןטכירַאב
 א ןכענּפָא טנעמעג ןט?ָאװ יקסווששטבאהאק !וא ַאקנעלָארָאק זַא ,ןָאפ

 ןיב ךיא זַא ;ר י מ ..ךאז רעפכערעג רעד רַאפ תוחוכ ערעײז ןופ לױט

 .ריקליוו ןוא טכערמוא ןֹומ ןבױק א ךיוא

 י!ָאד זיא טָאג ַא, :סיוא ךיז טזָאל

 ;סערָאק א ןזיװַאב ךיז טָאה "טסגוק ןיא רעטאעפ,  לַאנרישז ןיא

 עקירעהעג יד ןעמוקַאב טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ןוא ,עקיפאיוו ןופ ץנעדנָא

 קװַאפאמלאה עּפורט רעד ןיא ןפעברַא וצ !זָאלוצ טשינ !ראפ יעוצראפ

 ןפיּפש "פכש ןופ "הרצ רעד ןיא טלָאזעג םָאה סָאװ ,דימלת א

 יא טַאטלוזער רעד ןוא ,רערעדנא ןא ןטיברַאפ טָאה םיא ..."ןיקצאשטפי

 זיא ןיױה ןטפיוקראפסיוא ןא ייב ?קַאטקעּפס ןטשרע ןכָאנ זַא ,ןעװעג

 טָאה םירַא ךָאװ א ןיא ןוא ןמעליב 20 א טפיוקרַאפ ןעוועג {גרַאמ ףיוא

 ..ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא רעטאעט סָאד

 ;טלַאהרעד ךיא בָאה ,ץנעדנַאּפסערָאק רעד רָאנ ,םורַא געט 2 ןיא
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 רעטאעט:טָאטש ןופ רָאטקעהיד רעד ןכלעוו ןיא ,קסבעמיװ זופ ווירב א

 ןעשרע ןופ אולּפמא סָאד ןצעזַאב ןעמוק וצ טגיײלעגרהַאֿפ רימ טָאה
 | ...רָאיטקא ןא ןלאפעגכהוד זיא םיא ייב תויה ,"דלעה

 רימ ןעװ ..ןעגנורעדליש עקיטסוק "טנזיוט, ןופ ?לאוק א ןיא םסָאד

 : .ךיז ןגעװ טשינ ןביירש

 2 |  ןעװעג ןיא !עמָאנ ןײז -- רָאיטקַא "רענעלאפעגכרוד , רעד

 םײמשרַאפ ,רעפאעט יקסנירדנעפקעלַא ןופ ועירו פ ש י ג) .ט ע י ר

 :םעלגעמ עשירעליּפשיש עטוג רעײז טימ שטנעמ א ןעוועג זיא -- (דיז

 לעב ןימ ןופ רעבָא -- ,טינשכרוד ןרעביא תועדה 559 --- ןשייק

 ןיגע רעשיאַאזָארּפ ,רעטערקנָאק א רעײז זיא רעטַאעפ ..."תומולח
 ,םינוילעה תומלוע יד ןיא ןגָארטרַאפ --- !ךיז לָאז ןעמי--- ךיז ףרַאד ןעמ

 זַא ,ןפעגרַאפ וצ ןרעװ ןעמ לָאז טיהַאב רעבָא ,רעטאשפ ןיא קידנמעכחַא

 רעשקאזקע ןא -- ?כ םדוק ןיא רעטאעט זַא ;ד ר ע י ד ןיא עזַאב ןײז
 2 סו לש ס יו א ןעמ ןָאק רעטאעפ ןיא ןעמעטָא זַא זוא טזינַאכעמ

 תומטת:לעב רעביק רעד .םֹורַא ןטערקנַאק ןיפ טו רעד טימס ך ע 5

 רעסיוא ןוא "םופידע, ..ןיא טכילראפ ןעוועג ןזיא קסכבעפיוו  ןיא

 ןוא ןיז ןײק טכחעג טשינ רע טָאה "םומידע , יוװ רעטייוו ןוא "םופידע ,

 ןײז טקידנערַאפ -- ןיא "םוּפידע , טליּפשעגּפָא רע טָאה ...קיפליוװ ןייק

 ןילב טשינ רע טָאה רעמ .רעטאעט:פַאטש רעקסכעשיװ ןיא שרַאמהָאפ

 ךיז רַאפ -- ט ?ָא ֹוװ ע 2 טשינ רעמ ךיוא טָאה רע -- ?טנַאקעג, טשיג

 | .ןברעוורעד

 רעקטכעטיװ ןיא (1019 רעכמעצעד ןט21 םעד) ןײרַא זיב ךיא זא

 8ַ2א ב | ס רָאטקעריד רעד ןפָארשעג רָאדירַאק ןיא ךימ טָאה ,רעטאעטפ

 ךיא זַא .רעטסעקרָא ןופ טנעגיריד רעד ןעװעג זיא רעכלעװ ,וו ַא * ר ד

 גנַאק ,טנַאה יד טטגנַאלרעד רימ רע טָאה ,ןעמָאנ ןיײמ ןפורעגנָא כָאה

 :טדערעגפיורַא םאזגנַאפ ןוא ?כיימש ןכעלדניירפ א טימ טכארפאב

 א !םקֹוװ עניש א !ליבסנַאט רענייש ץנַאג א ךַאד טנעז ריא --

 ןבירשַאב שרעדנַא ץנַאג רימ טָאה ןעמ !ןרימירג דיז טזָאל סָאװ ,םיִנָט

 טימ שטנעמ א טנעז ריא ןא ,ןעמונעגנָא בָאה ךיא !טֿפַאמשעג רעויש

 טייקכעלרעסיוא רערַאכקנַאדמוא ןא טימ רעבַא ,טנעלַאש

 ןפיוא ןטנעלַאט עגיימ ןיא ןשױטנַא וצ.ךייא ןעמוקסיוא רימ טעוװו ---

 !ןכײלגסיױא דךיז רימ ןלעוו רשפא !סקווז ןיימ ןופ ןובשח

 ןוטש ענעכָארבעצ ײװצ -- "טעטיבכַאק , ןיא ןיירא זענעז רימ
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 ?יאאכימ רעסישזער:טּפױה רעד ןעמוקעגוצ זיא דלַאב .עסַאק רעד רעטניה
 ...שמיװָאנירװַאל שטיוװעיַאלָאקינ

 םעד ךיא רעה טנַאה ןײז םגנַאלרעד רימ טָאה רע רעדייא דךָאנ
 ;רַאפ וצ ןצעמע בָאה ךיא ."שינעעזרַאפו ןייק טשינרָאג, :ןומזּפ ןקיבלעז
 א קידנטראוורעד רָאנ ?ײװ ,עמַאנפיוא עמענעגנָא טסכעה יד טָא ןעקנַאד
 אזא טימס ןײז םינּפ ?כקמ ךימ טנָאקעג עדײב ייז ןכבָאה ,שינעעזרַאפ
 | !הבוטפ וז םג זיא ...טייקכעלרעפסיוא ןיימ רַאפ תולעּפתה

 .העש ?טרעפ רעוש א ןעמוקוצרעביא טַאהעג ךיא בָאה טציא ןוא
 ןזײװַאב וצ ךיז העדב ךיא בָאה עסעיּפ רעכלעוו ןיא :עגאהפ רעד ףיוא
 "!ַאטסַאקַא , :טרעפטנעעג קידנטכַארט טשינ ךיא בָאה ,םלוע ןרַאפ

 :טשינ גָאְז ךיא) ןשיק ַא טימ ןפַארטעג יוװ ןבילבעג ןענעז עדייב
 .ֿפָאק ןיא (!?ןייטש א טימע

 -- קיסַאלק רעד טימ ףוס ןצראווש א טַאהעג ןיוש ןכָאה רימ ---

 םֹוג יֹזַא ןיוש ריא טלָאז -- עזױּפ רעגנַאל א ךָאנ שפיווָאנירװַאל טגָאז |

 .ןעײרּפַאב קנערק רעזייב רעקיזָאד רעד ןופ זדנוא ןײז
 :ןבעגעגוצ טָאה רָאטקעריד רעד

 ןופ עזייר טכַאנ ןייא זיא קסבעפיוו זַא ,ןעקנערעג טפרַאד ריא/ --

 ,װָאליַאמאס ,,יקסלאה :ןרָאילַארטסַאג רדסכ ָאד ןבָאה רימ .גרוכהעטעּפ

 תעב ,ןיזמוא זא טשּפ ןעוועג טלָאװ סע ...וושינעלרָא ,סמוייהלעדא יד
 ,רָאטקא ןײא טימ לַאפכרוה ןכָאנ ןָאזעס םעד ןעוועטאר ןֿפרַאד רימ
 טנייל .ןטנַאניג עבלעזַא טימ טסעמהַאפו ַא וצ ןשיײווצ םעד ןזָאלפױרַא
 ןוא ,ךאז עטליּפשעג טשינ א ,רַאוטרעּפער םענרערָאמ ןֹופ סעּפע רָאפ

 ?ןפֹורנָא ך ַא נ ריא טנָאק סָאװ ...גנעג עלַאקיזיר ןדימסיוא רימאל

 | !ייזיקע/ ---
 ךיז טָאה -- "ץליהעג רערעמ ץלא ,דלאוו ןיא רעטייוו סָאװ,, ---

 ?ךָאנ ןוא ,ונ --- שפיװָאנירװַאק טכַאלעצ קישסי

 !יילכש ןופ הרצ ידע ---

 ריא טנָאק ,ןשטמנעמ עקידעבעל יװ ,ןדער טושּפ ןוא !ןזרעפ --- ץלַא ---

 ?טשיג)

 | .!?גנעלש, --- םוװָאקשיײר ---
 .ןיז:ןגרַאמירפ רעד ןופ ןלארטש טשימ !רָאװשג ןסָאנַאב יװ ןענעז עדיײב

 ןרימ !"לגנעלש סָאד , -- סיטנוז !ָאוארב !הרוחס זיא סָאד שָא --

 :אגנַא:ינ םענופפ טירטפיוא ןפשרע םוצ, :שיפַא ןטלּפָאט ַא ןזָאלסױרַא

 ?ךיז ריא טפור יװ ..."!טרישז
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 !ששיװָאנימאינעוו םארבא ---

 ;וטיס יר !ָאווארב .?יקסװערָאמ .ו .א ןטרישזַאגנאגיגנ םענופ; -

 :יװעג טכַאלש יד !מרעכיזעג עיציזַאּפ יד !טעװעטאהעג םוקלופ ןיא עיצא

 :ַאלקעהסייהַא סָאטַאּפ !תמא םימ טָאה סָאד !טכיירגרעד גיז רעד !ןענ

 עכעלטע ןוא -- רעקימָאק א רע זיא ןעוועג םגה ,שפיװָאנירװַאל טרימ

 ןרעיוז א ריא טכַאמ סָאװ -- עצײלּפ רעד !רעביא טּפַאלקעג ךימ לָאמ

 ?םינּפ

 ןוא -- יײז וצ ךיא גָאז --- ךאז רעייא ,דיז טײטשרַאפ ,זיא םָאד ---

 2ַאֹו ךייא ליװ דיא רעכָא .קיטיונ רַאפ טניפעגנ ריא יװ ױזַא ןָאפ םעוװו ריא
 ןיא סָאװ ,רָאיטקַא ןא ןזײװַאב וצ ןבָאה ריא טעװ "לגנעלש , ןיא/ :ןענער

 .טלַאהעג ךייא יב טםנירק רע יוװ ,רעמ ?בור ןייא טשינ טרעװו

 ןעמ ןוא קסבעשיװ ןרעטישרעד ריא טעװ ?"אטסאקא,/ ןיא ןוא ---

 ;ענ קירוצ ןכָאװ יירד טימ טָאה רעכלעוו ,ןװַאליָאמאס ןסעגחַאפ טעו

 + ?ןגאלשנַא ייווצ ייב ?"ןלאירוא , ןוא ןעלקַאטקעּפס יירד טליּפש

 א ...ןװָאליַאמַאס !סעגרַאפ ןכַאמ וצ הטוכ ןייק טשינ בָאה ךיא --

 טאר ךיא ןוא .?ַאטסַאקא , !ענַאמרעד לָאז ןעמ זַא ,ןכַאמ סנטסכשה ןָאק

 ךיא לעוװ עשזאג ןיימ .*ַאטסָאקַא , ןיא ןזָאלסױרַא ךימ שירָאגעטַאק ךייא

 ?ןעניװעג סעּפע ר"מ ןלעװ רשפא ןוא ,תועדה 227 ןקיטכערַאב

 ןפורעגּפָא ךעלדנע ךיז טָאה --- ןדירפוצ ןײז טלָאװ ריא ליוװ ךיא ---

 "ַאטסָאקא, ןיא ןזָאלסיױרַא ךייא ןלעוװ רימ ןוא --- שטיוװַאנירוװאל

 רעיא ןָא טסייה'ס ,שיפַא ןלעיצעּפס ַא ןָא ןזיירּפ עכעלטירמוצ וצ קיטיירפ
 .דַארַאּפ ןצנַאג ןטימ יילגנעלש ,, ןיא קיטנוז ןוא .שיפא ןפיוא ןעמָאנ

 רעד יװ ןעזרעד ךיא בָאה ,עכַארּפ רעד וצ קידנעמוק ,ךָאװטימ
 מא םיא ידכ ,טַאקַאלּפ םעד טביירש ,וָאנַאללַאּפא ,רעסישזער רעשייווצ

 90 םעד קיטײרפ, :שנעײפעגרעביא בָאה ךיא ,יירעקורד ןיא ןקישוצ

 ךיא) ?בור 2 זיב סעקיּפָאק 20 ןופ {זײרּפ עכעלסירטוצ ייב רעבמשצעד

 .וװ .א .א "ןרעוו ןבעגעג טעװ (ןרעפיצ יד רַאפ יונעג טשינ ריטנַארַאג
 סָאד ןא ,ןביולרעד רע ןָאק יצ רעסישזער םעד טגערפעג בָאה דיא

 ןלעװ רימ זיב ןטראוו לָאז ,טַאקַאלּפ םעד !גָארטקעװא ףרַאד סָאװ ,לגניי
 ןוא ,לטרַאקטסַאּפ א ןבײרשנָא ליװ ךיא ?ײװ ,טקַא ןטשרע םעד ןיגכדוה

 .טלָאװעג טשינ ךיא טלָאװ עבָארּפ רעד ןופ בױהנָא םעד ןטלַאהּפָא

 נָא םעד חילש םעד קידנכעגּפָא ,ןוא ןעועג םיכסמ יא רעסישזער רעד
 ןפשרע ןֹופ ףוס ןזיב ןטרַאוװ ןסייהעג םיא רע טָאה ,טַאקַאלּפ םענעבירשעג

 עבלַאה ןיא יז !עמ טָאה טריפעג .ןבױהעגנָא ךיז טָאה עבָארּפ יד .טקַא
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 :עגנָא ןוא סיֹורַא ןיב ךיא .?קַאטקעּפס "ןכעלטירטוצ, א רַאפ יוװ רענעט

 ?פכילדַאפ ןוא ןצראה ןיימ ןופ טלאהניא ןטימ טסקעפ 'יסלאירוא , ןביוה

 לָאמנײא טשינ ןיוש סע בָאה ךיא יוװ יױזַא ,גנַאלק ןוא תוא ןדעי ןיא פייק

 רעד טײצ -ןבילברַאפ סע זיא טימעג ןיימ ןיא יװ יוזַא זיא טרעדלישעג

 .יקסלאד טנַאמַאמ טימ עבָארּפ רענעבירשַאב יונעג

 ןפורעגוצ רעסישדער רעד טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה טקַא רעד זַא

 ןוא טַאקַאלּפ םענעבירשעגנָא םעד םיא יב ןעמונעגוצ ,לגני קיש סָאד

 2רװַאפ טיִמ ןעמַאזצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע .רַאפקעריד םוצ קעווא

 | ט י סג :טַאקַאלּפ םעײנ א ןבײרש טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ןשטיװַאנ

 טסיטרא ןטרישו/וַאגכנַאנײג  םע 7 ןופ ? ײ ט נָא

 "עיד עגארט עשיסאלק יד ריק סטע דָא מ .װ .א
 9 .א .ֹא

 גגלעטשרַָאפ רעד כרע :טפייה סָאד -- ,קימשרענָאד ,ןגרַאמ ףיוא

 ןענרעלסיוא טשינ ןָאק ע ןא ,ןדפַאמעג ןיששערג טסישרַא רעד טָאה --

 ענידפניא ןא טקעטש ָאד זא .?ַאוקיסנעד , יװ טסקעפ טוא געט 2 ןיא

 ןיפ גנ' הקעמ רעפלפייוצראפ רעד ףיוא .קפס םוש ןייק ןעועג טשינ !יא

 ןרעװ זומ גוקע ,טשרָאפ יד ,ַאטשינ ןיא געווסיוא ןייק זא ,עיצקעריד רעד

 ןלופא בוא ,ןײג טעוו גנולעטשרַאפ ירד זא ,ןדקָאמעג ךיא בָאה ,ןפורעגּפא
 .ת זיב ַא ןופ עסעיּפ יד ןענעייל ןפראד קארפ ןיא ןײלַא ?לעװ ךיא

 ןיס ףױא טָאה -- ןי ג ע ר ט -- רַאיטקַא רעגני א רעכָא
 :עד} ןכַאמ ֹוצ טכיופיוא ןיימ רעטנוא ןעגנומענרעטנוא ךיז גַאלשרַאפ

 ' ...טבַאנ א טימ געט 9 ןיא "ןַאװליס

 עגײמ ..גנלעטשרָאפ רעד ןגעװ ןלײצרעד טשינרָאג ?עװ ךיא

 ןרַא טײז ןיוש עלָאר יד ליּפש ךיא ןזא ,טגָאזעג ךיא בָאה ןרענטרַאּפ

 םוצ טליּפשעג רעבָא ,טרידוטשנייא קירוצ 10 רָאי א טימ יז בָאה ךדיא)
 .(לַָאמ ןטשרע

 ,עיצַאטוּפער יד ןא ,רַאלק ןוא "?גנעלש םָאד) ןעגנַאגעג ןיא קיטנוז

 :ועג טָאטש ןיא ייס ,רעטאעפ ןיא ןרָאיטקַא יד ייב ייס בָאה ךיא סָאװ

 ט ש י' ג עידעמַָאק סװַאקשײד !יא ךיא בָאה -- ?ַאטסָאקא) ךָאנ ןענ

 ןבעגעג ןיא "ןכעלטירטוצ ,, ןטסנעָאנ םוצ רעבָא ,ןקיטסעפַאב טנַאקעג

 ."ןיק , --- ןרַאװשג

 ןלײצרעד רעבַא .ףמוירפ ןקיכליה א טרעייפעג רעדיװ ךיא בָאה ָאד

 ."ןשיזנטַאש ,, יר ןגעוו טרעיינ ,י"טסנוק , רעד ןגעוו טשינ ךיא זומ

 א ןופ טייקכעלרעסיוא ןא ייב טנַאלַאט ןסיורג, !טימ השעמ יד
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 יז =



 :ַאב ןבָאה "ןאווליס:עד} ןליּפש וצ גָאזּפָא םנישמערג ןוא "שינעעורַאּפ

 ..םענירטגיא עקידרדסכ ןופ ץענ א ןבעװ ךיז טעװ רימ ןגעק זא ,ןזיוװ
 ייײנ טשינ דלאוו ןיא לָאז ,ארומו טַאה ףלעוו ראפ רעװ , --- !ןלאפראפ

 .ײֿפטרעװ שיסוה טלא ןא טגָאז ---
 :רוּפסקעש א ןופ ענעצס א ןבעגעג טקַא ןטצעל ןיא טרעװ "ןיק, ןיא

 א ןרָאיטקַא ןליּפש רעטּפָא רעבָא ,יָאעמָאר , -- םאמויד טיול) קרעוו
 .(=טעלמאה , ןופ ענעצס

 טַאקַאלּפ ןםפיוא ןרעװ טנכײצַאב עיצידארט רעד טיול טגעלפ סָאד

 ןיא ָאד ןוא ןריפסיוא טעװ טעלמַאה)} ןופ עלָאר יד :טפירשוצ א טימ

 רעד סױרַא ןיא קסכעפיו !יא .רעליּפש:"ןיק, ןֹופ ןעמַאנ רעד ןעמוקעג

 ןריפסיוא טעװ "טעלמַאה , ןופ עלָאר ידע ...רעבָא ,ךעלגײװעג יװ טַאקַאלּפ

 גנילביל ןקילָאמַא ןיימ ןשימרַאפ טשינ טעב ךיא) !ײקסלָאװַארבָאר ---

 .(ענליוו ןופ

 ענייז ןגעוו ...רָאיטקַא רעגנוי א ןעוועג ןיא םָאד סָאװ ,זיא השעמ יד

 ןעועג ןיא רע רעכָא ,טײרּפשעצ טשינ ָאד ךיז רימ ןלעװ ?ןטנַאלַאפ,

 ןיפ ןעמַאד יד יב !עװעג ןח אשונ ןיא ןוא רַאטַאנרעבוג םייב תיכיזב א

 םיא טימ ךיז טגירק טײג ָאט .החּפשמי סרָאטַאנרעבוג ןיא תורוד יירד

 רעצעז (רעשיפעכַאפלַאנַא) "רענטַאמאהגזעב, רעד סָאװ ,םעד רעביא

 ,עגארפנָא רעד ףיוא רעסישזער:טּפױה רעד ןדלָאמעג טָאה ױזַא) קורד ןיא
 םעּפע טרָאד טָאה (ירעלעפקורד, םוצ טנַאה ןייז טניילעגוצ רע טָאה יצ
 רענעײל םעד ןעמענרַאפ וצ טסייצ טשינ ךָאנ ןזיא סע .טרעשנַאלּפעגנַא

 .רעפאעט ןופ קיטקאהּפ רעד ןיא טייקיטכערשרעדינ זופ ןגאהפ יד טימ

 ןשטנעמ עכעלרע ײב ?עק רעד ןיא ןא ,ןרעװ טגָאזעג רַאנ לָאז ַאד

 ןעמ םסָאװ ,סָארדהַאפ םענעגנולשעגּפָארַא טשינ ןופ ?ליונק ַא טפָא טייטש

 אדנאקס א ןײז טושּפ רעדָא ,טייקכעלסעה רעד ראפ ןטערצּפָא ז ו מ

 ,ןײלַא ךיז טסַאה ןעמ ןוא סָארדרַאפ םעד החירב תילב ןעמ טגנילש ...טסיל

 .ביל טשינ ןיא ןבעק סָאד ןוא

 םעד רעסיוא דאז םוש ןייק זא ,טגָאזעג טנװָא םענעי רימ כָאה ךיא
 טנייה .ןָא טשינ ךימ טײג "ןיק דנָאמרע ןופ טלַאטשעג רעד ןוא טסקעט
 ."סעיצקאפסיטַאספ --- ןכוז ךיא לעװ ןגרָאמ !ןליּפש ךיא זומ

 ראפ טליײצרעד ןיק ןעו) טקַא ןפליווצ ןכָאנ זַא ,טכַאמעג טָאג טָאה

 ןיפ רעטאעפ ןיא סא טייטש רע ס ַא װ ,םעד !נעװ יבמעד ַאננַא

 קידנעיטש עשואק ןײז ןיא רַָאטַאנרעבוו רעד טָאה (םיאנוש ענייז

 .ןעמָאנ ןיימ ןפורעג ,רעירָאב ןרעביא קידנגוברעבירַא ךיז ,ןוא טרירדָאלּפַא
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 םעד טרזחעגרעביא .ןיקצַאשט טליּפשעג קסבעטיוו ןיא בָאה ךיא

 ּויא קיטנוז ןוא תבש ןטנװָא יד .גַאטײב .קיטנוז ןעמ טָאה ?קַאטקעּפפ
 =ניז;ןרעּפָא רעגרוברעטעּפ ןופ עּפורג ַא רַאפ ןעגנודרַאפי ןעוועג רעטַאעט רעד

 רַאנ .."עמַאדײקיּפ יד ןֹוא "ןיִגעינָא ינעגוועי, ןבעגעג ןכָאה סָאװ ,רעג
 עבָארעדרַאג ןיא רימ וצ ןענעז "?כש ןופ הרצ יד, ןֹופ גנופעטשרָאפ רעד

 ןיא ץיז ךיא סָאװ תונעפ טימ טסעג רעגרוברעמעּפ יד ןופ עכעלטע ןײרַא
 -שינ !יקצַאשמ ,, ַאזַא ןיא עניב רעגרוברעטעּפ רעד ףיוא תעב ,קסבעשיוו
 =סילג א טלבײמשעג ןוא ןטנעמילּפמַאק יד טרעהעגסיוא בָאה ךיֹא .ָאמ
 י .רעבעל

 ןנירשעצ ךיז טַאה -- ?רָאי עצרַאװש ידָֿפַא וצ ריא טכַאל סָאװ ---
 גנויצַאב אזַא רַאפ ןגָאלש ךייא ףרַאר ןעמ'-- םינּפ ןרומכ ַא טימ סַאב ַא

 יה ?םיריזח רַאפ לרעּפ ריא טיש סָאװ .םלוע םוצ ןוא ךיז וצ

 יז ךיא בָאה --- םיריזח ןייק טשינ ץעגרע ןיא זיא םלוע רעד --
 .ַאװפסלעטישזָאװַארּפ ןייק טשינ ךיא בָאה גהוברעטעּפ ןיא ןוא .ןפורעגּפָא

 :ימשזעגוצ טָאה -- דמושמ ַא ,אמתסש -- החבח רעד ןֹופ רעגייא
 שנערעגפיוא טָאה סאב רעד .רעוא ןַא טלעפשענסיוא ןוא גייא ןַא טער
 :ןגירשעגְסיוא

 =פסלעפישזַאוװאר == ,ןציװ עליופ ערעײא טימ ?ןוייפ םֹוצ טייג --

 ,תיעמשמ ?ןטכַארטוצ טנַאקעג טשינ ריא טָאה ץורית ןרעגילק ןייק ,?ַאװ

 סערָאּפס ...םיב טסעפ םיא טלַאה עכלעוו ,עציגדָאּפס ַא טקעטש ָאד זַא

 .משינ ךיא ןָאק םע ןלייצרעד רעבַא ,טגָאזעג שרעדנַא טָאה רע

 :עגרעביא ךיא בָאה ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןרַאפ ץרוק . ,קסבעטיוו ןוא = |

 רעבָא ,םשור ןפיש א טכַאמעג רימ ףיֹוא טָאה סָאוװ ,דָאזיּפע ןַא טבעל

 ..טםײדַאב ןוא טייקפיט ןײז טצַאשעגּפָא טשינ ךָאנ סט ? מ ע ד בָאה ךיא

 טגײלעגרָאפ רימ טָאה ןוא ןטנעדוטס עּפורג א ןעמוקעג ןיא רימ וצ
 םענייא ןיא טגדרָאעגנײא טרעװ סָאװ ,טרעצנָאק ַא ןיא ןקילײטַאב וצ דיז
 רעטדערעגּפָא רעד וצ -.טמיטשעגנייא באה ךיא .ןלַאז עשסנעש יד ןופ
 ןיא ,קארפ ןיא ןיב ךיא'ןוא עטעראק עטכַאמרַאפ א ןרָאפעגוצ זיא העש

 ?גאק םוצ ןעמוקעג "עיצינומַא , רעקירעהעג רעד ןיא -- סעלישז ןסײװ

 =ענרַאפ רימ טָאה ןעמ- ,ןביוהעגנָא ןיוש דיז טָאה םַארגַארּפ רעד .טרעצ

 =תיוא ןזיב זַא ,ןדלָאמעג בָאה דיא ..טעפוב ןיא ןײגנײרַא ?יײװרעד םנייל
 =םנֲא רימ זיא ןעמ .שריגָאזיא ךעלנעמ טיײװ יװ ןבכיילב ךיא ליװ טירט

 ןעמונעגפיוא .זיא-גנַאלרַאפ ןיימ .זַא ,טליפעג בָאה ךיא .םנה ,ןעמוקעגננעק
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 ;עלַאב יד וצ גנוצעשגנירג ַא יװ ,"קַאמשעגיב, ןסיוועג ַא טימ .ורָאװעג

 ;גולשּפָארַא טזומעג םע בָאה ךיא רעכָא ,ןָאמעג יײווװ רימ טָאה סָאד ...םיטַאב

 טירטפיוא םעד טרעהעג םָאה עיצארטנעצנָאק ןיימ ?לייװ ,הרירב תילב |
 .ם ? זו ע םעד זוא

 רַאטקָאד רעופ רעשיטסינויצ רעפסוװַאב רעד ןעוושג זיא םלוע ןיא
 :עטילימ 8 ןופ םרָאפינוא ןיא ןָאטעגנָא ,רימ וצ ןײרַא זיא רע .ק | ר ב

 ןוא טגיונוַאפ ךיז בָאה ךיא .קינװַאקלוּפ ַא ןופ גנַאר ןיא רָאטקַאד ןשיר

 :םיוא ןײמ ךָאנ טײקמַאקרעמפיוא ןײז ןעקנעש רימ ןטעבעג

 ..פ י ר ט

 שינ ןוא טרעהעג ט משינ םענייק ןופ ךָאנ ןַאד זיב ןעמ טָאה סנױזַא
 וועג טרָאק ןימט ןיא טגװַא םענעי ןופ ןרעפס ,עטשרעכיוא יד ןיא .ןעזעג

 :ַאק רעדַא ןיּפַאילַאש ןימ א סעּפע ךיז ןופ םעשפראק רע , :טליּפשרַאפ

 קה ר ב :סָאמס ןוא גָאװ ןופ ?יפעג ןייק טשינ טָאה ,"װָאלאשט

 !רעטּפעש ןעמוק רע טסײה

 :טינ) רעמונ ןטשרע ןכָאנ ןיוש .טירטפיוא ןיימ ןעמוקעגנָא זיא'ס

 סיקרָאג) ןפייווצ ןכָאנ .ץיה טימ טרירָאלּפַא םלוע רעד טָאה (וװָאקַארק

 ,=עיצַאװַא , ?קיטש ַא יװ !עזעגסיוא !יוש סע טָאה (יי?גיופמערוטש רעדע

 ןיב ךיא ...שימרוטש ןרָאװעג ""רענעקנורטרעד א, סגיקשוּפ ךָאנ זיא עכלעוו

 ?אוװעצ ַא ןוא ןגיוא עטמַאלפעצ טימ קפס ןַא -- לָאמ 8--2 ַא סיורא

 :קָאד םעד עסילוק רעד ןיא ןעזרעד ךיא בָאה קידנעײנּפַארַא .ץרַאה טמעה

 הימש יו טליפרעד בָאה ךיא .טנעה עטקערטשעגסיוא טימ קורב רָאט

 לַאז רעד :טנַאקעג שינ ךיא בָאה ןריגַאער רעבָא ,טנַאה ןיימ טקירד רע
 2עג ם י א רָאנ בָאה ךיא ,ןעמערוטש ֹוצ טרעהעגפיוא טשינ ךָאנ טָאה -

 רעקימַאלפ ןייז ןופ ?לגָאה !יא קידנעייטש ,ןוא םלוע םוצ סױרַא .טרעה

 ןַא ,קירוצ טוגימ ןיײא טימ קידנפכַארט טשינ ,ךיא בָאה ,תולעּפתה

 :דיק סנאסדאנ ןביױהעגנָא ,ןעשעג סנױװַא טעוו'ס

 ,קלָאפ טפדורעג ,ריד וצ דמערפ ןסקאוועג ןיב ריא

 .עריל ןיימ ףיוא ךיא בָאה ןעגנוזעג ריד וצ טשינ ןוא

 לוע ןייד זיא תוקפס ןוא טייקטרעשיברַאפ ,ןײּפ ןופ
  .הרות ןייד זיא סע דמערפ יו דמערפ רימ

 ,פכַאמ ןוא םור ןיא טסנייש וד ןעװ סנטײצרַאפ יװ ןוא

 | . ,טליש טשינ ,ךיד טפדורי טשינ טלעוו עצנַאג יד ןעוו ןוא
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 טכבַארבעג טלָאװ ענורטס ןיימ ערעדנַא ןוויטַאמ

 .טכ?יהעג טשינ ָאד סור ןייימ טלַאװ'ס ןוא

 ;דימ תופידה זופ טסיב וד !עװ ,גָאפ וצ טנייה רָאנ
 ,ןגיובעג ףליה ןָא ,זיא טרעיורטרַאֿפ טלאטשעג ןייד ןעוװ

 ,"ד ײ :ןעמָאנ רעזיולב רעד ןיא סע ףור:םרח ַא

 ;ןגיוא ןענָאילימ סַאה טימ טדגעלברַאפ

 ,ףֹוג ןייד סייווהעקיטש ןסייר םיאנוש ענייד ןעוװ

 ,ןכַאמ ךיד טירש ןדעי ףיוא טָאּפש ןוא דנַאש ֹוצ

 ,ףור םייב ףמַאקנדלעה םוצ ריד טימ ןיב ךיא
 !ןכַאילש עטשציילפראפ:טולב ףיוא קלָאפ ,ָא

 .טסורב ןייז וצ טקירדעגוצ עסילוק רעד ןיא ךימ טָאה קורב רָאטקַאד

 טרעהעג בָאה ךיא .ןעמַאד ןוא רענעמ רעקילדנעצ ןענַאטשעג ןענעי םֹורַא
 ךיא .ײז ןופ םענייא ןייק וצ ךיז טרעטנעענרעד טשינ בָאה ךיא ,ןעמעלַא ײז

 .פײקמַאזניא ןיא ךיז וצ קעװַא טערַאק רעד ןיא ןיב
 :שריה ךָאנ קריצ רענליװ ןיא בָאה ךיא תעב ,םֹוהַָא רָאי ףנימ ןיא

 ןפיס גנוטפעהאב ןײס טבעלענרעביא "די רעטצעל רעד, סנײב

 ,(ט"ערת הנשה:שאה יאצומ) ם 2 ו ע2גר ע ט ַא ע פ | ש י + ײ
 בָאה'כ ןוא טרעצנָאק רעקסכעשיװ םענעי ןיא טנָאמהעד ךיז ךיא כָאה

 ןפשרע םווצ רָאיטקַא רעד -- דיי רעד טָאה טנווָא םענעי זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ףיוא ד על םיפ גז ד גע ג י ד ןָא -- טמעטַאעג לָאמ

 -- װײ ףיוא ןוא ןרָאי ט קַא ד צ סט "רָאי ט ק ַא,

 ןא - 7 ײ ַא -- טמעטָאעג העש ַא ײרפ טָאה ָאד .םלוע םעד דצמ

 .רַאיטקַא
 ,דיל:ןָאסחאנ ןיימ ןעמונעגנָא םַאנסױא ןָא עֶלַא זבָאה רעטַאעט ןיא

 רֹוּפש 1ײק ..('/ װ ןוא ס ָא וװ סײװ רע,) "?גנעג גסק, א יװ

 קורב רָאטקַאד םעד ןוא !ןעװשג טשינ גנוריפפיוא ןיימ ןיא ןיא ןופרעד

 : .ןעזעג טשינ רעמ ךיא בָאה

 ךיא עכלעװ ןיא ,ןסעיּפ ייװצ טליּפשעג קסבעטיוו ןיא ןבָאה רימ

 :ײז טלמער רעד ןופ -- ענייא .ןבעל ןשידיי ןופ ןטלַאטשעג ןזיװַאב בָאה

 ידע :עמַארד סַאיַאקציברעװ ַאיפָאס ןירעלעטששפירש רערעלוּפַאּפ רע

 סעּפע -- עלָאר?שּפוה יד טליּפשעג בָאה ךיא ."קילג ןופ ןעלסילש
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 עניא ןעוועג זיא סָאד .דחָאב רעצרַאװש א טימ 'יטנעגילעטניא, ןשידיי ַא
 טנָאקעג טשינ ךיא בָאה עלָאר יד .ןָאזעס ןיא ןשינעמוקּפָא עטפָא יד ןופ
 ןעװעג ןיא עסעיּפ עפייווצ יד ..."?געזַא ןָא ,רעדור א ןָא ןעמווושעג ,, !ֹוא
 -- בהיקמ א ןעועג זיא רבחמ רעד .ןימ רעדנַא זַא ןופ -- רעדיוש ַא
 ןםירעג .יַאטסלָאט וועל ןופ --- רַאטערקעפ רעכעלגעזרעּפ טשינ רועיש
 ןבירשעגנָא טָאה ַאמָארענעט רעד טָא ןוא .ָאמָארענעפ :ךיז רע טָאה
 .רעקינײװ טשינ ןוא רעמ סטשינ -- מט ר ָא ב ַא ...ןגעװ עמַארד ַא
 וצ ריא טמוק רָאטקָאד ַא ,טפַאשרעגנַאװש ןופ ןרעוו רוטּפ ליװ יורפ א
 ;קָאד םוצ ןַאמ ריא טמוק .עיצַארעּפָא רעד ןופ טבחַאטש ...יז ןֹוא ףליה
 סָאװ ,ןטסירעירַאק יד ןופ ּפָאק ןפיוא ?בעווש ןוא ךעּפ טיש ןוא רָאט
 סמָאג ףיוא םימוותי רעלעציּפ ןבילברַאפ ןענעז ץוננגייא רעייז בילוצ
 :נײטש ַארַאלק, :ןבעגעג !עמָאנ ַא קרעװ ןײז טָאה ָאמָארענעט ... .טלעוו
 ,תישאר .טרעדנעעג ןעמָאנ םעד טָאה ששיװָאנירװַאק זיימ רעבָא ."גרעב
 ןפמַאהלפייווצ סָאיַאקציבהעװ ןיא ?גרעבנייטש ,, ןפורעג ךיז בָאה ךיא לי
 טכער טימ טָאה רעפישזערײטּפיוה ןיימ לייוו --- תינשהו ,קרעװרעטסיימ
 ןגָאז םלוע םעד סע ןעמ ףרַאד ,"טרָאבַא , ָאי ןיוש בוא זַא ,ןסָאלשַאב

 ,טקידניקעגנָא טָאה שיפַא רעד :ןָאטעג ןוא טדערעג .שיפא ןפיוא ,רָאלק
 :םיוא ןעוועג ןענעז ןפעליב עֶלַא ...?טרָאבַא ןופ !ברק ַא, סליּפש !עמ ןַא

 :קָאד ןֹופ ןברק רעד יװ ,לַאפײב ַא ןלַאפעגסיױא זיא רימ רעבָא .טפיוקרַאפ
 ,וורפ עכעלקילגמוא ןײמ טשינ ןעוועג טלָאװ טייקיטכערטרעדינ סרָאט
 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןיא גלָאפרעד זיימ ןופ טערקעס רעד .ןיילא ךיא רָאנ
 ;טוארַאפ ןופ עלָאר רעד {יא טלַאהניא םוש ןייק קידנעגיפעג טשינ ,סָאװ
 טליּפשעג עלָאר יד ךיא בָאה ,םימותי ענעבילברַאפ יד ןֹופ רעטָאפ ןטקילג
 מָאה גָאלַאנָאמ ןיימ .רעגייטש ןשידיי ןופ גנוברַאפַאב רעקרַאטש ַא טימ

 :ָארּפ -עשימהוטש ַא יו יװַא טשינ ןעגנולקעג ןּפיק םגרעבנייטש היא

 2ורא ןופ קירדסיוא רעפרַאשי ַא יֹוװ --- םרוק רָאנ ,ןטסירעירָאק ןגעק טסעט

 :ַאמ רעגנוי רענעטינשרַאפפ רעד ןופ ףוג ןטליקעגּפָא טשיג רָאנ ןרעביא תול

 ,טרָאפ ןטסקיליב ןֹופ עמארהָאלעמ .ךיז טײטשרַאֿפ ,ןעוועג זיא סָאד .ןעמ
 שממ טָאה רעיושוצ רעשידיי רעד ןוא .ךעלדקיב -- תועדה לכ? רעכָא

 רעקסכעטיוו םייב "גנילביל , א ןרָאװעג ןיב ךיא .""רעגנופ יד טקעלעג,

 טשינ ךיא בָאה "ןפראגנייוו , ןטײזראפ ןופ  תוריּפ יד ןסינעג רעבָא ,םלוע
 יי יי | | - - .ןזיװַאב

 :יװ ןֹופ ןרָאפעגרעבירַא עפורט יר ןיא 1014 רַאונַאי ןט:1 םעד

 רַאורכעפ ףיפ טקידנערַאפ טרָאד ןַאזעפ םעד ןוא קסניווה ןייק . קסכעמ
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 ןשירעליּפשיוש וופ סעטַאד יר ַא ןענעכייצרַאפ וצ ךיא כָאה קסניווה ןיא

 טריטַאנרַאפ ןוא "טסואַאפ) םעטעג טליּפשעג ןטרַאד בָאה ךיא ;סקוװ

 חלג םעד קידנקיּפש ,"םאד רטָאנ, סָאגוה רַאטקיװ ןיא גלַאפרעד ןסיורג ַא
 .יטפַאשביל םינימ ריפ :טַאקַאלּפ ןפיוא ןסייהעג טָאה קיטש סָאד .דָאלק

 רעד ךרוד טלַאטשעג רעוויטאנעג סיוכרוד רעד וצ ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא

 ױזַא ןעמ רָאט "?שינַאלָאעדיא , .עביל רענעסױטשענּפָא יז ןופ עמזירּפ

 טלָאװ .*דָאלק} ןופ טלַאטשעג רעד ןיא :"עבַאנפיוא יד ןדײשטנַא, טשינ

 םעד -- ןזײװַאב ןוא רעלק ןופ טייקרעטצניפ יד ןקעדפיוא טזומעג ןעמ

 זַא ,ןבילברַאפ ןוא !עװעג זיא הטיש ןיימ- רעבָא .*רעשקַארַאכ ןצרַאװש ,

 ?טסניק םייב סודָאמ רעד :רונישק ןייק טשינ ןפוא םושב זיא רעלטסניק ַא

 ןעדלַארעמסע טביל רָאלק .'ומוקמ רונינס חקו רוגיפק ,סה, --- זיא רעּכ

 ןטסױטשעגּפָא ןופ ןדייק יד ןזיװַאב כָאה ךיא ןוא ,ּפָא םיא טסיוטש יז ןוא

 ןיא וליפַא ןרָאלק רַאפ ליפעגטימ םוצ רעיושוצ םעד טריפרעד ןֹוא ןצרַאה

 טייג רע ןוא טָאפַאשע םוצ טריפעג טרעוו עדלַארעמפע ןעוו ,ענעצס רעד

 !טפײקנסיוטשעגּפָא ןופ עידעגַארט יד/ זיא סָאד ...עיסעצַארּפ רעד ןיא

 טשינ ןרוּפש עפיופ טוָאלעגרעביא רעכָא ןבַאה קסניווד זיא םישדח יד -

 וי | .ןײלַא ןטנעמַאמ עשילַארטַאעט יד בילוצ

 הנתח רעד רךָאנ !בָאה רימ !ןבעק:ןעילימַאפ עשיײנַאב סָאד --- םדוק

 :עצ ןקיטליגדנע ןזיב "דנוברעדיװ) ןופ .רָאי ןביז "דורב, ןזיב טכשלעג
 :ע/פ עדײב יד ןשיװצ קוליח םעד .ןציירד ךָאנ קעוװַא זיא ךיז ןרייש

 2ַאטשרַאפ טייקפיטש רעלופ ןיא ךיא בָאה ןבעל:עילימַאפ ןיימ ןופ ןדאיר

 ןופ ןפרעוו זוא ןשטנעמ יד וצ ...רָאי 90 ןרָאװעג טלַא ןיב דיא ןעװ ,ןענ

 ;יבלעז יד טולָאסבַא טנייה ךיא בָאה !רָאי:טנגוי ןוא ןרָאי:רעדניק עניימ

 ןֹוא םענייק ןיא ךיִז כָאה ךיא .קירוצ רָאי 60 ןוא 88 טסימ יװ גנויצַאב עק

 יד טימעג ןיא ןוא ןצרַאה ןיא גָארט ךיא :טשױטנַא טשינ ךאז ןייק ןיא

 .גנילגנוי ןוא דניק סלַא !גָארטעג בָאה .ךיא סָאװ ,טייקכעלטהעצ עקיבלעז
 יד ןעועג טשינ רימ ןענעז קסניווד ןיא ןיֹוׁש זַא ,ךיא סייוו םנייה רעבָא

 :םגיא ךרוד ןרָאפעג 1909 רעבמעצעד ןטשרע םעד זיא סָאװ ,"רַאַאּפ:עהע ,

 .ןילרעב ןייק טיזליט ןוא גרוברעט

 רָאּפ א טלעטשעג טַאהעג ,ןסיווהעד סעּפע ךיז טוװורּפעג בָאה ךיא !

 טשינ, -- רעבָא ,"ץלַא ,ץלַא , ןסיװ לעװ ךיא זַא ,טרעהרעד ,סעגארפ

 טשינ ןגַארפ עניימ וצ ךיז רעמ -- ןוא ?זיא סע עוו ,טציא טשינ .םנייה

 יד ןיא רעבָא !ר ע ש ר ע װ ךרוה טרעקעגמוא טשינ ...טרטקטנמוא

 ;רעפייאט סיוא ש ש י נ -- סָאד ןֹוא .רענייטש ערעווש ןגָארטעג ןווהטנ
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 ,לעמשטסעפ ןענַאק טשינ בילוצ טלמַאזעג ךיז ןבָאה רענייטש יד !"יפכוז

 ןעװעג "ןײלַא טשינ, קסנימ ןופ ןרָאפקעװַא זמימ עשכישעג יד ןיא יצ

 ןוא 'ןטכענ רעזדנוא ןשיװצ רעדָא ,ןקיאורַאב ֹוצ ךימ ?טימ ַא זיולב

 ??ןמַאש ַא טייטש *ןגרָאמ

 :וסח ,, ,רערערַאפ ,דנירפ ךס א !ברַאװרעד ךיא בָאה קסניווד ןיא

 :ענ ךיז טָאה -- "לכׂש ןופ הרצ יד, -- ?קַאטקעּפס ןטשרע ןפיוא .י""םיד

 הרבח רעד ןופ -- ןיבור סקַאמ דניירפ:טנגוי ןיימי עבָארעדרַאג ןיא ןרלָאמ

 ןיא ןקילײפַאב ךיז טזָאלרעד טשינ לָאמַא ךימ ןבָאה עכלעװ ,ןרָאטַאמַא

 ןעמוקעג ןיא לַארטַאעט רעטלַא רעד .עשטַאה ףיוא גנולעטשרַאפ רעײז

 שזַא ןכָארקרעד ןיוש ןיב ךיא זַא ,קידנסיוו טשינ ,?קַאטקעּפס ןטשרע םוצ

 הלודג יד ןעװעג !דייב זדנוא יב ןיא סיורג תמאכ ןוא "ןיקצַאשש , זיב

 ילמיה ןויב, טכזיהגרעד ןבָאה ףוס םוצ ןטנעמסידָאלּפַא יד .דיירפ ןוא

 ;ןרפ ַאזַא זַא ,טָאטש רעד רעכיא ןגָארטעצ ןֹוא סיורַא זיא םלוע רעד ןוא

 ָאד לָאז דוס א !וא .ןעזעג טשינ ןוא טַאהעג טשינ קסניווה ךָאנ טָאה עּפ

 -- ףיֹוא רעפַאעט ןיא ךיז טלַאה עמַאלקער עקירעהעג ;ןרעװ טקעדסנַא
 ,רעקיטכירפיוא ןופ טצָארּפש יז ביוא ,שי א זיא אמזט א א מזו ג

 טָאה םישדח ײװצ עּפַאנק יד קסניוור ןיא .תולעּפתה רעטלצניקעג טשינ

 ;ניא ןוא ךעלגנעג יד ."טנעה יד ףיוא זנָארטעג , שממ םלוע רעד זחנוא

 קסבעמיוװ ןיא "ןיק , ךָאנ !בָאה ןגעלָאק לייט ַא דצמ רימ ןגעק רעלעגירפ

 םעד טַאהעג טשינ רעבענ קסניווד ןיא טָאה יקסלָאװָארבַאד .טרעהעגנפיוא

 רעקסבעטיוו ןיא טרעדילגעגנייא ןעוועג זיא קסניווד)} החּפשמ סרָאטַאנרעבוג
 רעד ןייז וצ גנובערטשַאב עקידרעירפ ןייז !בעגעגפיוא טַאה ןוא (עינרעבוג

 :רנע טָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןַא טליּפשענּפָא ךיז טאה לָאמנייא .י"רעימערפ,

 .מייקנסיררַאפ ןייז טלצרַאװעגסיױא קיטליג

 ;עט ןופ סױרַא טיררעבלאז רימ ןענעז גָאט:רעטניװ ןקיטכערּפ ַא ןיא

 רימ .יקסלָאװָארבַאר ןוא ךיא ,אוואסאלאק עשרעימערּפ רעזדנוא :רעּפַא

 :אטשעג רעבָא זיא רעטַאעפ םייכ .טָאטש ןיא ןרָאפ וצ העדב טַאהעג ןכָאה
 ןיא טצעזעגנײרַא דיז טָאה עמַאד רעזדנוא .ןטילש ןייא יװ רעמ טשינ ןענ

 ןיא רעבָא .ריא ןבענ ךיז ןצעז וצ קידנדַאלנײא ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא
 ' ;בָאד יו רעמלע יא ןעוועג ןיב דיא ...ץַאלּפ ןייא רָאנ ןבילברַאפ זיא ןטילש

 מעבהַא:רעטַאעפ רעד ןופ גנַאג ןצנַאג ןפיול ןעעזעגנַא רעמ יא יקסלָאװַאר

 ףרַאד ןטילש ןיא ךיז ןצעזניירא זַא ,קפס ןדעי רעסיוא ןעוועג זיא סע ןוא

 :רעטנוא ןסיײהעג טלָאװ ןרָאפקעװַא זוא ןייטש םיא ןזָאל רעבַא ...ךיא

 +םיוא טשינ, סע טלָאװ גנוי רעד ."ןסחי , רעקינײװ זיא רע זַא ,ןכיירמש
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 טונימ א רךָאנ ,ןעװעג רע זיא עדריוװ ןוא טסײג ןיא םערָא וצ :"ןפלַאהעג

 ..ןפילש ןיא טרָא םעד זעמענרַאֿפ טגילעגרַאֿפ םיא דיא בָאה ןטרַאװסיױא

 ןטייוװצ א ןגירק' דלַאב טעוװ רע , :ןריטסעמָארּפ ןביױהעגנַא טָאה עמַאד יד

 .'?םופוצ ןײג רעדָא ןטרַאװ ןביילב ריא טלַאז סָאװרַאפ !ןפילש

 טצעז --- ךיא גָאז --- םופוצ {ײג משינ ןוא !טרַאװ טשינ לע ךיא ---

 , .פלַאק זיא'ס ,ןירַא ךייא

 םוצ ןכילקראפ ךיז טָאה ךדיא ןוא ןטילש ןיא טצעזעגנײרַא ךיז טָאה רע

 !אדייה -- ןֹוא ןעמונעגמודַא םיא בָאה ,ןַאמרופ
 ירד יד ףיֹוא טקוקרַאפ רעײגכרוד ךיז ןבָאה סַאג;טּפוה רעד רעביא

 .ךיּפעטײײנש ןרעביא ןפוא !לעניגירַא ַאזַא ףיוא ןעילפ סָאװ ,ןרָאיטקַא

 'דניירפ רעטסעב , ןיימ ןרָאװעג לַאפ םענעי ןופ ןיא יקסלָאװָארבַאד

 - :גענילעטניא עמַאס רעד ןיב ךיא זַא ,טהנעשעג טייהננעלעג רעדעי יב ןֹוא

 ץקינײא ךָאנ ןרעדליש טנַאקעג טלָאװ ךיא .עּפורט רעד ןיא שטנעמ רעט

 2ַאד ַא ,יקצעינַאד זעװענ .לכמַאסנַא ןיא !רוניפ עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ

 עבָארּפ רעששרע רעד ןופ .רימ ןופ רעכעה ּפעק ייווצ טימ קַאזָאק רענ

 ןוא סקוװ ןייז ןבענ זַא ,ןגייצרעביא וצ ךימ טכוזעג רע טָאה *ַאטסַאקַא

 ...םלֹוע םייב ןעזנָא !עניוועג וצ ןרידנעטערּפ ששינ ךיא ןָאק רעדנעב:םיטש

 רעמ ץלַא רימ וצ ןקוקוצ ךדיז ןבױהעגנַא רע םָאה געט יד ןופ ףיול
 ?רַאג ןיא רימ רע טָאה ,"לכש ןופ הרצ,, ןיא ענעצק ַא דָאנ ןוא רעטפא

 עכעלרעסיוא ענימ טשינ טסָאה) :טנַאה יד טקערטשעגסיױוא עב רע עד

 ."ןענעקײל טשינ רענייק ןָאק ,רָאיטקַא ןַא טסיב וד זַא רעבָא ,ןכַאג

 שטנעמ ַא ןעוועג ןיא ווָאנַאלָאּפַא רעסישזער רעשנַאמרעד ןיוש רעד

 רעסיוועג א םימ ,ּפָאק םענייש א טימ קיסיירד ןוא עכעלטע רָאי א ןופ

 :קילנמהא ענעי ןופ רענײא ןוא רוכיש ַא -- רעכָא ,גנודליב ןוא רושלוק

 ןבָאה עכלעוו ,עניב רעד וצ גנַארד ןכעלטפאשנדייל רעייז ןופ תונכרק עכעל

 רעד פימ ץרָאּפָארּפסיד ןיא ןזיא גנובַאגַאב רעײז זַא ,טגייצרעביא ריז
 רעײז טשינ ןליפ עטצענערגַאב ,עּפסעפט ,עזָאלטנַאלַאפ !שטנעמ .גנובכערטש

 :רעביא רעד ןיא ּפעק ענעכיוהענפיוא םטימ ןגָאװפײר ןיא ןציז ןיא עיזילַאק
 עקידנסױטשּפָא --- טושּפ ןענעז עכקעזַא ."רעלטסניק, ןענעז ײז זַא ,גנוגײצ

 :ַאעט ןֹופ קיטקַארּפ רעד ןיא ןטנעמעלע עכעלרעפעג -- טפָא ןוא םישפיט

 ןעגעז סָאד :ןימפ רעדנַא ץנַאג ַא וצ טרעהעג טָאה ָאנָאלַאּפַא .רעט
 ;גא רערעטיב ןופ טפיג םעד רעטימעג ערעײז ףיוא ןגָארט סָאװ ,ןשטנעמ
 ַאּפש ןיא יז ןעײנ ,ןטייקיסעמלפימ ךיז םורַא ןבָאה יז ןמז לב .גנושיומ

 ;נַא זַא ,ןײזטסוװַאב ןקידלציק ןטימ ךיז ןקיװק ןוא םויק ןכעלנעט:גָאט ןופי
 יז
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 םיג ,רעצַאעּמ ןיא רָאנ יװ רעכָא ...יײז יװ רעזַאלּפנַאלַאט ןענעז ערעד

 ײז טמא ,(לרעייפ ןקילײה ןֹופ) --- .סט 8206" ןופ קנופ א ןץיילב א

 לאעריא םענעריולרַאפ ןכָאנ טפַאשקנעב רעפרַאש ןופ קיפײװ רעד םורַא

 24 ר } 8 .ַא ןיא סָאד -- תוחוכ ערעײז ןיא גנושיוטנַא ערעטיב ַא וו

 0 !ןצרַאה וויא ס י - ר ע ק י ר
 ןײא ןיא פימעג ןטגָאלּפעצ ןיז ףיוא ןגָארפעג סע טָאה ווָאנָאלַאּפַא

 | !סוכ רעד -- ןעוועג .גיא םירוסי יד ןגעק למימ

 2לעטניא רעשיסור רעביל א !עװעג דנַאטשוצ ןרעטכינ ןיא זיא רע

 ירד רָאנ רעבָא ,םינּפ םענייש !פיוא לכיימש ןטפַאהרעביױצ ַא פימ טנעג

 עטמיקיוו יד ףיוא קיעפ ,ךעלרעפעג -- ןרעװ רע טגעלפ ןפנַארב סעקשילעק

 / .םזיטידנַאב ןופ ןכורבסיוא

 ?םיֹוהַא ןפוא ןמספרַאש ןפיוא ךיז טָאה טלַאטשעג עקידמינּפײװצ ןײז

 :עג ןיא !העש ןציזּפָא רימ םימ רע פנעלפ רערעפכינ 'ַא .רימ ןגעק זזיוועג

 ןעוועג זיא רע .ףורַאב ןוא אפ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו ןכערּפש

 ןכַאה סָאװ ,סעּפוװהפ עלענַאיצניוװַארּפ יד ןיא ןטקעיבוס עטליײצעג יד ןופ

 ןוא ביל ןעװעג רימ ןיא מײקמנעָאנ ןײז ןוא ,תובושת ןוא סענַארפ ?כוזעג

 ףרָאװ ַא רימ ףיוא לָאמַאטימ ךיז רע טָאה טייהרערוכיש רעבָא .ןשטנווועג

 טָאה ,טנעה יד טיירדרַאפ םיא טָאה ןעמ וַא ןוא ,רעסעמ ַא טימ ןָאטעג

 טטינ טלָאװ רע זַא ,פהנעפעג קידנצמבילש ןוא טניײװעצ לוק !פיוא ךיז רע

 !םיוטשנָא ךיז טעװ רע זַא ,רעירפ סײװ רע ןעװ ,קסבעטיװ ןייק ןעמוקעג

 ..םענייא ַאזַא ףיוא

 וָאנָאלַאּפא :ןסיפענעב ײװצ טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןָאזעפ רעד

 !פָאפסיפעמ.,, -- טליּפשעג ןוא ?טסואַאפ,, -- סעטעג טריפעגפיוא טָאז ,

 ענעק ןײמ וצ כָאה ךיא ןוא (טליּפשעג ךיא בָאה ?ןטסואאפ,) "סעל

 יי ...ַאטסַאקַא ?אירוא ,, --- טריפעגפיוא

 דנײרּפ ןיימ קסניווה ןייק ענליוװ ןופ ןעמוקעג זיא םיפענעכ ןיימ וצ

 טקנעדעג רענעייפ רעד עכלעוו ,רעמערק' לאוי טימ ןעמַאזוצ ַאינוועי עידַאג

 2עפ 14 םעד ןעננַאנעג ןיא לקַאטקעּפס רעה .ליופ ןפשירעי ןיימ ןופ רשפא

 | ...טיוט סװָאטַאמלַאר ןופ גָאט:רָאי ןטײוװצ םוצ --- רַאורב

 ?םֹוא .ןיפ ןדהָאקַא יד ןָא זַאד ןיפ ךיז ןבייה עינַאפמיס רעזדנוא ןיא

 | .רעיורט ןֹוא םוק

 עקיאוה יװ ,טכַאדעג ךיז טלָאװ ,ןסָאלּפעג ןיא ןבעק עכעלדירפ סָאד
 .,רערגיק ןריובעג ,טַאטשרַאװ ןייז ייב רעדעי טעברַאעג טָאה ןעמ .;רעסַאװ

 עג ,;פױעמַאיעג ,טסַאּפשעג ,רעכערבהַאֿפ טּפשמעג ,םיתמ ןעוועג רכקמ
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 ךיז ןבָאה ןעלמיה יד ףיֹוא רעבָא .ןסונעג ןוא ןטסיירט טכוזעג ןוא מנרַאז

 .רעגייפש עקידנעילג טימ ןרָאלעגנָא ןעוועג ןענעז ײז זיא סנקלַאװ ןנַארטעג

 ןוא תונידמ ןופ ןדלַאפ יד ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג ןענעז רעייפ ןוא טולב

 ןקידנסקַאװנָא ןופ ןרָאטקַאֿפ יד יונעג ןפורוצנַא רעטרעװ ןייק .תוכולמ

 :םער ןיא גָאשימ יב !ציז ןעמ טנעלפ .טאהעג טשינ רענייק טָאה םערוטש

 טנעלפ ןרעיוא יד ןיא ןוא טױרבטנװָא םייב -- ?קאטקעּפס ןכָאנ ,ןַארַאט

 רַאפ זַא ,ןפכוד ךיז טגעלפ טפָא;טּפָא ןוא עידָאלעמ עשינַאּפש יד ןטליה

 רעגניז:ןעמלַאסּפ ןֹופ רָאכ ַא ןוא ,ןײרַא םוחת ןיא ףיש יד טקניז ןגיוא יד

 .םולש ןופ ,קישליוװ ןופ ףוס םעד טייהשטנעמ רעצנַאג רעד זָא

 ךָאנ ייווצ רעדָא גָאפ א זעמוקעג רימ ןענעז ענליװ ןייק קטניווה ןופ

 :קגַארק ןיז .גרעבלעדייה ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעטָאפ רעד יװ ,םעד

 רימ ךיז טָאה ,ןעזרעד םיא כָאה ךיא זַא .טריסערגָארּפ רדסכ טָאה טייה

 :?יהת יד ךריד טלגנירעגמורַא זיא רע ...זַא ,טכודעגסיוא עגה עצרוק ַא ףיוא

 ךָאנ לכה רס טבעלעג טָאה רע ..ףיש רעקידנעקניז רעד ףיוא רענניוטמיפ

 םישדח ע ט צ ע ? יד ןעװעג ןענעז םישדח 9 יד ןוא .םישדח ן ײ ג

 .םולש:טלעוו ןֹו



 העיקש .אצ

 :ָאקינ ליאַאכימ -- רעטַאעט רעקסבעטיוו ןופ רעסישזער;טּפױה רעד
 טימ טרידנערא ןָאזעפ:רעמוז ןפיוא טָאה --- ששיװָאנירװַאל ששיװעיַאק
 ןטרָאמטַאטש ןיא רעטַאעטײרעמוז ןופ ןינב םעד (ווָאדיװָאלימ) ףתוׂש ַא
 .לָאּפָאטילעמ ןיא

 מַאה קמבעטיװ ןיא .טרישזַאגנַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,ךיז טײטשרַאפ
 ןופ רַאוטרעּפער םעד טריפעג ַאװַאסָאלַאק רעגני רענײש רעד ןבעג
 ןרעכיוצַאב ןיא ןטלאהעג ותעשב דימ שָאה עכלעוו ,עמַאד יד י"םענידלעה;
 :ץמ ןייק ןעמוקעג ךיוא זיא יז .םֹומַאכ ןיא -- תעק תעמ ייווצ עניימ רַאפ
 ?ָאזעפ ןופ תחנ רעד ןוא יורפ ןיימ ןעוועג רימ טימ זיא ָאד .לָאּפָאטיל
 ;/ םעד .טָארדעג טשינ ןדנעטשמוא עקיטציא יד ןיא רימ טָאה רודיש

 רײר תסאכ תונורכזה רפס ןימ ןיא ןיא טסוגיוא ןיב יַאמ ןופ -- רעמ

 .עבעלנעזרעּפ ייס ,עשירעפעש ייס --- ןדָאזיּפע טימ
 םימ ןענעפע ןעמ טײג ןָאזעפ םעד ;ךיא רעה ,ןעמוקעג ןיכ ךדיא זַא

 השעמ א ."טננוי עטייוװצ יד , --- עמַארדַאלעמ רערעלוּפָאּפ טלמעי רעד
 ;רָאפ רעד .עטבילעג סרעטָאפ ןיײז טסישרעד רעכלעוו ,טסיזַאנמיג ַא טימ
 ,רעטָאפ ןרָאּפ :עזַארפ רעד ייב סָאש ןכָאנ טלַאפ טקַא ןטירה ןיא גנַאה
 :אב עפפַאהלקע אזַא ..."!החּפשמ רעד ןופ דובכ ןרַאפ ,רעטומ רעד רַאפ
 דעד רעבָא ,טנעקעג טשינ םעדכָאנ ןוא זַאד ןיב עניב יד טָאה טעטילַאנ

 טסיזַאנמיג ןופ עלָאר יד ןוא תולעּפתה רַאפ *ןטלעוװ ןרעק, טגעלפ םלֹוע
 ריז שממ ןגעלפ ןרָאיטקַא עכלעװ רַאפ ,ענעי ןופ !עװעג ןיא (ײלַאפיוװ;,)
 .ןגָאלש

 זַא ,ןדלַאמעג דיירפ טימ רימ טָאה וָאדיװָאלימ רָאטקעריד ןיימ זַא
 נא ןַא ךיא בָאה ,"ןעילַאטיװ,, --- ןיא יז םעוו טירטפיוא רעטשרע ןיימ
 ןעוסיוא ךיא ףרַאד סָאװ וצ טשינ ייטשרַאפ ךיא ןזַא ,טגָאזעג רעטשיוט
 :עלע ןַא יװ ןעניישרעד ןָאק ךיא תעב ,טסיזַאנמינ רענעסערפעגנָאוצ א יו

 ?רענייז רעטַאפ רעשנַא
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 ּפ

 טײרג ןיב ןוא "ןעילַאטיװ, ןופ ּפַא ךיז גָאז ךיא זַא ,קידנרעהרעד

 :ַאפ םעד) "ןוװעצוװַאטַָאג) ןופ עלַאר עװיטַאגעג ערַאבקנַארמוא יד ןליּפש

 ןגייווש ןצרוק א כַאנ ןוא גנומיטש עקידוירפ ןייז זרישרַאפ רע טָאה ,(רעט

 ײקַאדושט , ַא ןיב ךיא זַא ,טגרָאװעג םיא מָאה ןעמ םגה זַא ,ןדלָאמעג רימ |

 ,גנַאג ַאזַא רעבַא ,רימ ןופ !זירּפרויפ עטכירעגמוא ֹוצ םיירג ןיא רע ןוא

 :רָאפ ענייז עלַא רעביא זיא סָאד --- "ןעילַאטיװ,, ןליּפש וצ ןגָאזּפָא דיז יו

 טשינ שןיטסערּפ םשל טעװ רע ןוא ,ןוענש ןשירָאישקַא ןגעװ ןעגנולעטש

 ךימ טָאה עיצקעריד יד תעכ ,"ןװעצוװָאטַאג, ןליּפש לָאז דיא זַא ,ןזַאלרעד

 :ָאנירװַאקל טשימעגנײרַא דיז טָאה סע ."ןעילַאטיװ, !ליּפש וצ טמיטשַאב

 גנולעטשראפ רעטשרע רעד ןיא ןיב ךיא זַא ,ןעוועג ץיא ףוס רעד .שטיוו

 ןיב עכָארטּפיױה יד ןליּפש וצ ךיז ןגַאזּפָא ןראפ .טקילײשטַאב !עוועג טשינ

 רעד רעבָא .טלַאהעג געט ײװצ טימ :ךיז טכוד ,ןרָאװעג טפַארטשַאב ךיא

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד :רערעטיב ַא רָאג ןעוועג זיא טַאטלוזער

 ןפַאשַאב וצ ןסנַאש עלַא טַאהעג םינמיס עֶלַא טיול טָאה ןוא) "ןעילַאטיװ;
 ױזַא ןזיװעגסױרַא ריז טָאה ,(גלַאפרעד ןדילַאס א רעטַאעפ םעד ןוא ךיז

 22 ר | װ/ ַא טנכײצרַאפ טָאה ןָאזעפ ןופ גנונעפערעד יד זַא ,ןפלַאהַאבמוא

 .לושמוא י ד, -- םיקסװַארטסָא ןרָאװעג ןכעגעג ןיא ןגרָאמ ףיוא .?2 ַא פ

 ."װָאמַאנזעיג אקשירג , ןופ עלַאר יד טליּפשעג כָאה ךיא ,"עקידפושנקיד

 :רעד ךיא בָאה ַאנינישטורק 'יב דוזַאב ןטשרע ןייז ןֹופ ענעצס רעד ןיא

 ךיא ןיִב םענעצס עקידרעפייװ יד רעבָא ,עיצַאװַא עשימרוטש א טכיירג

 ךיז זענרעלוצסיוא ןזיוװַאב טשינ טושּפ בָאה דיא לײװ ,ּפַארא;גרַאב קעװַא

 םעד טָאה גנוריפנָא יד .ןסעיּפ עיינ 4 א טייחגעג ןַאד בָאה ךיא .טסקעט םעד

 ;קעּפס ןטשרע ןיא ךָארב !רעטיב {ײז ךָאנ י'רעכָאהביל ןכעלטנגוי , ןטייוװצ

 ?גַאנ יד ןפרָאװעגפיורא ןוא רַאוטרעּפער זופ ןסָאלשעגסיױא -- טוׁשּפ לקַאט

 ןכערכנייא ךימ טעװ סָאד זא ,טנרָאװעג בָאה ךיא ...רימ ףיוא טעברַא עצ

 עג טשינטָאה סע רעבָא .רעמטאעט סָאד עפַארטסַאטַאק א וצ ןריפרעד ןוא

 םימ ןעמוקעג שטשיװָאנירװַאֿ זיא ""עקידקוש:קידקושמוא, יד רַאנ .ןפלָאה
 .םענעדנושעגּפָא ןַא יװ ןיוש ךָאד ךיד זעק ךיא !ַאקנישַארבַא , -- :תונעמ

 זיא סָאװ ָאפ .ט ס לי װ וד זַא ,טסנַאק וד ס ָא װ ךָאד סײװ ךיא

 ַא םעד -- "ןעקשירג , ןיא ןליּפש רָאי עטוג ידקַא וצ ןלאפעגנייא ריד

 ּפ ןייד טזַאלעגסיױוא ןיוש טסלָאװ ?ןבַארגַאב ףוס םעד ןוא ?כ י ' ה

 יי !טקַא | 8 צ ע 5 ןיא טאפ:רעוו

 םעד בָאה ךיא זַא ,קידנהנעפ ,טגיצרעביא טשינ םיא בָאה ךיא

 ןיא וענרעלוצסיוא ןזיוַאב בָאה ךיא ?ײװ ,ט 2 י ּפ ש ע ג ןטשרע
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 ןרַאפ טא כעג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןוא ןזיװַאב =שינ רעשייוו

 ןיא ."טנגוי ענפייווצ ש םרזחענרעביא ןעמ טָאה תבש ןטשרע םעד ...ּפָאק

 .ענ טָאה עיצקעריד יד זוא ; לאז רעבלַאה ַא טצעזַאב ןעוועג זיא רעטַאעמ

 ןיא .ייווצ עפקרעמעגנַא יד טָאטשנָא ריז טעוו ןָאזעס רעד זַא ,ןטלַאה

 !יס ג, רער ןעשעגנ זיא קיטנוז רעבָא .שדוח ַא יאוולה ןעיצ םישדח ןכלַאהח ַא

 80 ןַא ךרעל -- םלוע רעשביה ַא ןעמוקעג זיא עסעיּפ רעיינ רעד וצ

 ."םָארטש:סגנילירפ רעד, :םװָאטָארָאסָאק טליּפשעג ןבָאה רימ .שנעצָארּפ
 2ָאמ יד רעבָא ,קירוצ 8 רָאי ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא קיטש סָאד

 ביוהנַא ןיא .טרעטלערַאפ ןעוועג טשינ ןענעז "םָארטש:סגנילירפ, ןופ ןוויש

 קלָאּפָאטַאיװס טסריפ ,רָאשַאנרעבוג;לַארעגעג רענליװ רעד תעכ  .ראפ

 פַארטַאס ןפעגרחהעד ןכַאנ רעטסינימ:ןרעניא ןרָאװעג רעטעּפש) יקסרימ

 .בעלטּפַאשלעזעג רעד וצ יורטוצ , ןופ קיטילָאּפ ַא ןביוהעגנָא טָאה (ןעװעלּפ

 :לַא רעקימורַא רעד ןופ ?טניּפ עמַאס ןיא ןגָאלשעג עסעיּפ יד טָאה ,"טייק

 ,עטכישעג לפעלב ַא ןעועג סע ןיא רָאי 1014 ןיא .גנימיטש רענײמעג

 ןסיוועג םוצ םדערעג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ טימ ןסָאנעגנָא רעבָא

 יד ןעװעג ןענעז יז ןוא .רעיושוצ עקידנביל:טייחיירפ יד ןופ ןצרַאה ןוא

 ענעי זיא סָאװ ,לָאר ַא ןעוועג קיטש םעד ןיא זיא םעד רעסיוא .טייהרעמ

 ןופ ןרעטַאעט עלַא ןיא רעליּפשיוש עקידנריפו עלַא ייב טכילַאב ןעוועג ןרָאי

 רעביא טסייר רעכלעוו ,טנעגילעטניא ןַא !"ןירַאמכ יענחעס , :דנַאפ ןצנַאג

 וא טמוק ןוא טַארקַארויב םעד ,רעדורב ןרעטלע ןפימ !עגנויצַאב ענײז

 וזָאמַארַאסַאק קיטש םענופ רבחמ רעד .טנעמַארעּפמעמ ןיז ןופ ןכרק םלַא

 רעד יװ ,ןדנעטשמוא עקיבֿפעז יד ייב ןסַאשרעה ךיז ןײלַא רעטעּפש פָאה
 ..קיפש םענופ דלעה

 ;נוז ןוא ,תֹוחוכ ןֹוא טייצ עצנַאג ןיימ ןכעגעגּפָא ךיא בָאה עלָאר רעד

 ;ימ ןַא ,גלַאפרעד !קידמערופש ַאזַא טימ ךרודַא ?קַאטקעּפס רעד ןיא קיט

 .ןזדלַאה ןיא ןשוק דימ ןפרַָאװעג דיז ןבָאה שסיװָאנירװַאל ןוא ווָאדיולָאפ

 ןפלעװ ,יקצילאנ רָאיפקַא ןפמירַאב ןופ חנמקַא יד ןעוועג ןיא עּפורט ןיא

 ?ניה ןופ ןסָאשרעד רעטַאעט ןופ רעטעברַא ןַא טָאה קירוצ רָאי ייווצ טימ
 ףיוא זיא איַאקצילַאג םַאדַאמ ...יורפ ןיז וצ םכוזרעפייא סיוא ןַאקרַאּפ ןרעט

 םימ קידנסיגַאב ךיז ,ןוא רימ וצ ןעגנַאנעגוצ עבָארּפ רעטיײװצ רעד

 ריּפָאק ךיא ןעגנולעג יװ ,ןעז ֹוצ סרעמישרעד זיא יז זַא ,טגָאזעג ןרערט

 ןיקצילַאנ רעבָא בָאה דיא ."ןירַאמכ יעגרעס,, ןֹופו עלָאר רעד ןיא ןַאמ ריא

 ?ַאג ...ןעזעג טשינ רערעדנַא םוש ןייק ןיא טשינ ,עלָאר ר ע ד ןיא טשינ

 רעדָא) ווָאטאראס ןופ ןרָאּפעגסױרַא ןעוועג טשינ גנַאלרָאי זיא יקציל
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 ןײמ רך ַָא ג רַאי 27 ןעזרעד טעטש עדויב יד בָאה ךדיא ווא ,(?ַארַאמַאס
 ,טקידײלַאב ףיפ טליפעג ךיז טָאה ַאיַאקצילַאג 'ורפ .ןָאזעס רעלַאּפַאמילעמ

 ?לעיװ ,רַאיטקַא ןסיורג ַא ריּפָאק ךיא זַא ,ןענעקרענַא ֹוצ ךיז םעש דיא סַאװ

 תעב .'ס'גיראמכ , עטסעב יד ןופ רענייא םֶלֵא טנכערראפ ןעוועג זיא דעכ

 רימ טנעלפ יז .ןענַאזעס עכעלטע ןופ רעגַאלש רעד ןעוועג זיא קיטש סָאד

 טָאה עלָאר יד ...ןעגנוסירגַאב עניימו ףיוא ןרעפטנע םיוק ןָא שלמעד ןופ

 ןירַאמכ ןזיא טקַא ןטצעל ןיא .דַאזיּפע "ןקישסול , יא רךַאנ טַאהעג רעבָא

 :ּפֹׁש ןיא ןזײװַאב רימ רָאטקָאד ןשנַאקַאב ַא ןטעבעג כָאה ךיא ןוא קנַארק

 ןזיוװַאב טשינ ןבָאה רימ רעבָא ,ןעװעג םיכסמ ןיא רע .לַאפ ַאזַא לָאפ

 רָאטקָאד- ןיימ זיא ?קַאטקעּפס ןכַאנ .לָאשיּפש ןיא ןייז וצ ?קַאטקעּפס ןרַָאפ

 :גוװַאב טקירדעגסיוא ןוא ןגיוא ענעסירעגפיוא טימ רימ וצ ןלַאפעגנײרַא

 פריּפָאקּפָא בָאה ךיא םיטרּפ עטסנעלק יד וצ יירט ןוא יונענ יװ גנורעד

 :ע ג פ ש י נג לָאמיּפש ןיא ןיב ךיא זַא ,קידנרעהרעד .שנעיצַאּפ ןייז

 :עגּפָארַא ,ןושק ןָא ,ליומ םענעפָא ןַא טימ רָאטקָאד ןיימו ךיז טָאה ,; ע װ

 טימ טזומ ריא , :ןדלָאמענ עזוַאּפ רעגנַאל ַא ךָאנ ןוא לוטש ַא ףיוא טזָאל

 רעבָא סע כָאה ריא ..."ןקנַארק !פיוא ןָאפ קוק ַא לָאטיּפש ןיא ןרָאפ דימ

 :פיוא ןיימ ךיז ןרעטכיײלרַאפ וצ ,תליחת  ...קירעביא ןיטולחל רַאפ ןטלאהעג

 ָאק , ןוא ךיז טימ סימָארּפמַאק םעד ןכַאמ וצ ןעוועג םיכסמ ךיא כָאה ,עבַאז
 טשינ ןעוועג רימ סע ןיא לקַאטקעּפס ן| כ ָא 2 רעבָא ,"ןבעל סָאד !ריּפ

 םייב דקיב ַא .ָאדערק {יימ טימ החיתפ רעלופ ןיא רָאנ ,קיפיונ טשינ זיוֿפב
 .סױרַא טריפ רע סָאוװ ,ם על ב ַא ר ּפ םעד ןופ ןסקַאװסיױא זומ רעלטסניק

 :רעכיא ,ןטסעשז עװיסלווװונַאק יד ,ריז ןגעװַאב ןופ ןפוא רעקידנעלקַאװ רעד

 ןפ - ? ' ב  םצע םעד ןופ ןלַאטעד ןעוועג ןענעז -- ןבליז עטקַאהעג

 2ַאב ךימ כָאה דיא ןכלעוו ,"במעד , ןפלַא ןטלצרַאװעגפיױא ,ןטלסיורפעצ

 ןיא הליח רעד .ןירַאמכ יעגרעס ןופ טלאטשעג רעד ןיא ןזײװַאב וצ טימ

 :אנעג םשינ ןישולחל ןיא רימ ןוא ,ס ײ ק י ? ע פ| צ ַא זיא לָאטיתש

 ןײמ רעבָא ...עיגָאלַאמַאּפ ןופ דסיב שיטסילַארופַאנ ַא זזײװַאב יא ןעג

 - .סעצײלּפ יד טימ קידנששעווק קעװַא זיא רָאטקָאד

 יד רעמוז םענעי ןעװעג ןענעז ןבעל ןײימ ןיא לטיּפַאק קיטכיוו  ַא

 | .װ ַא ס ס ַא ר שטיװָארטעיּפ יַאלַאקינ ןופ ןלָארטסַאנ

 :ּפַא ױזַא רעטַאעט ןשיסור ןופ עטכישעג רעד ןיא טייטש רוגיפ יד

 ןיא םַאזניא ןוא קיצנייא ױזַא ןוא םורא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ טרעדנוזעג

 ןעמדיװ םיא טפרַאדעג ןכָאה רימ ןַא ,ןרָאיטקַא:טלעװ ןופ יירעלאנ רעד

 ביוא ,ןוא לפיּפַאק ַא תוחפל טרעיינ ,רעדנעב ערעזדנוא ןיא טָאלב ַא טשינ
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 ;יװ דימָאל ָאפ ,םימעט עשינכעט:ןיר בילוצ -- טשינ סע ןעופ רימ

 ךיא סָאװ ,עזַארפ ַא טימ ןװָאססָאר ןגעװ פַאלב רעזדנוא ןביוהנָא םנמסקינ
 ןיא רעליּפשיוש םענעעזעגנַא ןַא זופ םיא ונעװ טרעהענסיוא לָאמַא בָאה

 ;טנַאזעג רע טָאה -- ווַאססָאר , :שפנה ןובשח ןקיטכירפיוא ןופ טונימ ַא

 "!ךערברַאפ סנעמעלַא רעזדנוא ןיא סָאד

 :טרָאװ ןײא טימ ןעמ ןָאק קיטסירעטקַארַאכ ןייז ןּפעשסיױא

 ןוא ..רעטַאעט ןופ רעמיורפ רעטרַאצ ,רעלעדײא ןַא !רע מס ייוור 5 ַא

 ?ֹוג --- אליממ ,רעטיר --- אליממ ןיוש רַאד זיא ,"רעמיורט ,, -- דלַאביװ

 .טסילַאעדיא --- אליממ ,רעקיפימ

 טלַא טנַאקעג רע טָאה ,טנעקַאב ריז ןבָאה רימ ןעװ ,לָאּפָאמיפעמ ןיא
 יװ ןעזעגסיוא רע סטָאה רימ רעכָא .40--98 רָאי ַא םנטסכעה ןײז

 ןיא טכַאמ ןוא בוטש:רערניק ןייז ןופ סיױהַא טשרע זיא סָאװ ,"דניק , א

 רעדעי !ײז ןעװעג זיא רליאַאנ ,ןרַאפרעדמוא יֹוזַא -- פירט עטשרע יד ןכעל

 ..גָאמ ןיפ ףיול ןיא ןעגנולדנַאה עכעלשטשנעמ ףיֹוא עיצקַאער
 ןיא ןײרַא רימ ןענעז ליּפש:טקַאג ןטשרע ןייז ךָאנ יײוװצ רעדָא גָאט א

 רעלשעלפ ןעצ א טפיוקעג טָאה װָאססָאר וװ ,טפעשעג:לַאינַאלָאק ןסיורג ַא

 ד ןקַאּפרַאֿפ ןסײהעג רע טָאה ,טלַאצעגניא קידנבַאה .רעסַאוטלארעגימ

 .ןײרַא לעטַאה ןיא זקישּפָא ןוא הינק

 םוצ טקורעגוצ ןוא טעקַאּפ ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה קישמזַאקירּפ רעד

 .חניק ןפיוא ?כימש ןכעלפעה ַא טימ קידנקיק ,שיט ןופ דנַאר

 לעמָאה ןיא ּמֶא סע טקיש :טגָאזעג ויש רךָאד בָאה ךיא --|
 !*ַאװקסַאמ}

 רענעכירטרעביא ןַא טימ קישטזַאקירּפ רעד טגערפ ?ןעמעו רַאפ ---
 .ןגָאז וצ טקיליװַאב טשינ ריא טָאה סָאד -- טייקכעלפעה

 :ענ ןכיפ ךיז טעװ רעליּפש:טסַאג רעד זַא ,טליפהער ףכית בָאה ךיא

 ןוא דניק , טשינ ךָאנ םיא ןעק טָאטש ןיא געט עכעלפע רָאנ סָאװ ,ןפָארט

 :םוא ענעמאשעג יד "ןרישוטרַאפ, ןיא סע יװ טלָאװעג בָאה'כ ןוא י"טייק

 ןוא -- געוו םעד ןפָאלעגסױהַאפ רימ ןיא ָאססָאר רעכָא .טייקכעלמייה
 עבהַאה ןוא ענעפָא ןַא לעזעג םעד טלעטשעג רעטכעלעג ןקיטסול ַא טימ

 :עגַארפ

 ?טשינ ךימ טנעקרעד ריא ...וָאססָאר ןיב ךיא --

 ױַאפ טשינ טמענ ...טכיולכרוד רעיא דוככ םעד טשינ לָאה ךיא ---
 ..לעפשעג וצ טדימשעגיצ טנוװָא ןפעּפש ןיב ירפ ןופ :טפונמוא

209 



 טימ טסַאג ןיימ גָאז -- ?ןעוועג טשינ רעטאעט ןיא ךָאנ ריא טנעז ---

 .משוריחרַאפ קראטש ,םינּפ ןפסנרע ןַא

 .טכַאלעגרעדנַאנַאפ קיטסול ךיז טָאה רעגעי

 רַאי ףניפ ןיוש ןיב דיא !טכיולכרוד רעיא ,ןייא ךיוא טלַאפ סָאװ ---
 ךיא בָאה ןטײקשירַאנ יד ןגעוו .רעטכָאט א ןוא ןיז ייװצ ,רעטבײװַאב א

 טשינ זעװ ןעמ ?געלפ ןטייצ עשלגניי יד ןיא לָאמַא .ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש

 !ךיא טימ ןיא טָאנ ...רעטציא רעכַא ,ןּפַאכנײרַא ןעוו

 ךיילכ ןעוועג זיא םינּפ סװַָאססַאר .עדוב רעד ןופ סױהרַא ןענעז רימו

 תובשחמ ענייז ןדגעװוצּפָא רעפרעװ ןעניפעג טלָאװעג בָאה ךיא .טסנרע זוא

 ןכעלרעניא {יײז ןיא טפיטרַאפ ,ליטש טָאה רע רעבָא ,דָאזיּפע ןרעמיכ ןופ

 | ;:טדערענסױהַא ,קיפיײוװ

 םָאװ ,ןפלַאמשעג ןליּפש וצ קידנעטש גנַארדעג ַא !כָאה ןשטנעמ ---

 טָאה רע ,יװ רעקיניצ ַאזַא טשינ זיא ןַאמ רעגנוי רעד .סיוא ןטכארט יז

 רע ןיא רעפאעט ןיא ןַא ,ךעלנעמ .ןלעטשוצרָאפ זדנוא רַאפ טימַאב די

 ןעמ ןעוו ױזַא טשינ ץלַא םע ןיא םורַא ןוא םֹורַא רעבָא ,ןעוועג טשינ רךָאנ

 ןוא רעסעב ?ללכב ןענעז !שטנעמ .דייר ענייז ןופ ןסילשאב טנַאקעג טלָאװ

 .םויק ןרַאפ ףמַאק רעײז ןופ ףיול ןיא ײז ןעעז רימ יװ רענעש

 סװָאססַאר ןכלעװ ןיא ,לגיּפש רעקידגנונעג ַא ןיוש ןיא רָאזיּפע רעד

 זיא רע רעדײא רעבָא .סָאמ רעלופ ןיא טניישרעד תוהמ ןוא טלַאטשעג

 ;םיורג ַאזַא ןופ טכיל ןיא ןזיווַאב ךיז רע טָאה לָאּפָאטילעמ ןייק ןעמוקעג

 :אלקצרַאה טימ טרַאװעג םיא ףיוא בָאה ךיא זַא ,טייקלדייא ןוא טייקימומ

 | .שינעּפ

 ןיא ןליפשפסַאנ עגיײז טימ ןקידנערַאפ טלָאזעג ךיז טָאה ןָאזעס רעד

 2אכ ןעװעג ןיא ןליּפשטסַאנ ענייז רַאפ טרַאה ןוא !כַאװ יײװצ ןופ דשמ

 ?וא, ןיא ןרעייפ וצ העדכ טַאהעג בַאה ךיא !כלעוו ,סיפענעב ןיימ טמיטש

 =ענּפַא ןעוועג ןיוש ןיא סע .קסניווה ןיא רעירפ יװ --- ?ַאטסָאקַא ?איר

 ןייז ןופ המישר יד ןעמוקעגנָא זיא ןוװָאססַארו ןופ תעב ,שיפַא ןיימ טקורה

 עניײז זַא טביוה רע זַא ,ןעזרעד שפנ תמנע טימ בָאה ךיא ןוא ,ראוטרעפער

 ןעגנעה טלָאזעג םורַא יױזַא ןכַאה טָאטש ןיא .?ַאטסַאקַא , ...םימ ןלַארטסַאנ
 -- קיטײרפ :"ַאטסַאקַא טימ ןשיפַא ײ װ צ --ןרעדנַא ןבענ רענײא

 -- תישאה ןעוועג זיא סָאד .ס יװ ַא ס ס ָאר קיט נו -- ןוא רענײמ

 עלָאר רעשיסַאלק רעד ןיא ןזײװַאב דיז טייג רעליּפשיוש רעגנוי ַא ...הּפצוח

 :ענ סע טָאה ,םעד רעסיוא ןוא .רעלַארטסַאנ ןופ טירטפיוא םעד ב - ע
 ,לײװ .לַאְז ןקידײפ .ַא ײב םיפעגעב ןײמ ןליּפש ?עװ ךיא זַא ,טַארד
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 ;וא ביֹוא ,?ַאטסָאקַא ןיא ךימ ףיוא ןקוק ןײג טעוו רעוװ ,טגָאזעג סנייטש'מ

 !װָאססָאר --- עלָאר רעד ןיא טקידניקעגנָא זיא ןגרָאמרעב
 תויה זַא ,ןװָאססַאר ןבירשעגנָא עיצקעריד יד טָאה השקב ןיימ ףיוא

 ןליּפש ֹוצ טגיונעג ןיא רעכלעוו ,רָאיטקַא רעגנוי ַא ךיז טניפעג עּפורט ןיא

 טלָאװ ,סיפענעב ןייז וצ "ַאטסָאקַא , טמיטשַאב טָאה ןוא ןלָאר עשיסַאלק
 {ײ ז .וגָארטוצרעביא ןעוועג םיכסמ שטיװַארטעיּפ יאלָאקינ רשפא

 ןעמוקעגנָא .יא סע ?ןליּפששסַאג ענַײז ןופ ףוס םוצ -- ?ַאטסַאקַא;

 סָאד ...המישר ןייז ןופ ּפָארַא ןצנַאטניא "ַאטסָאקַא, טמענ רע זַא ,הבושת ַא

 ןוא טיײקירנליפניפ ןגעװ תודע טגָאזעג "טסעשז , א יװ וליפַא טלָאװ

 וג ,"טסעשז , ןייק טשינ ןעוועג סע ןיא ןוװָאססַאר יב רעכָא ,פייקלדיא

 גנויצַאב ןוא טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ קורדסיוא רעשינַאגרָא ןַא שרע

 .ןשטנעומ ו

 םָאד טָאה םלוע רעד .לַאז ןיא ןסעזעג רע זיא ?קַאמקעּפפ ןיימ ףיוא

 ןופ ןיא גנולעמשרָאפ יד .ץַאלּפ ןטצעל ןזיכ טליפעגנַא טַאהעג רעמַאעט

 ןגעו דָאזיּפע ןכעליירפ ַא) ץנַאלג ןוא קנופ טימ ןעגנַאגעג גוצמעטַא ןטשרע
 .(ןרעהרעד רלַאב רימ ןלעװ ענעלָאק ןקיצרַאהביל ַא ןופ םעצארעמַא רעד
 טָאה ,בָארעדהַאג ןיא דימ ֹוצ ןײרַא טסַאנ רעד זיא טקַארטנַא ןטשרע ןיא

 ןימ טנַאה רעקניק רעד ןופ רעגניפ ןבָארנ זוא םעניילק ןייז טימ !עמונעגנַא

 :טדערעגסױורַא לימש ןֹוא רעוא

 סקַאװצסיוא ןפייקבעלגעמ עֶלַא !לָאירעטַאמ רעטנכײצשגסיױא ןַא ---

 ןופ םולפנייא ןרַאפ ךיז טיח רעבָא ,טסיטרַא רענעעזעגנָא ןוא רעסיורג ַא

 ןעװעג טלָאװ סע יװ ױזַא ןזרעפ יד ןיֹוש טדער ריא :הטיש םוועיעסקעלַא

 ןזרעפ !ןופרעדו !טיהנייא טָאג ךייא לָאז ...יקסנישזַאּפש רעדָא יקסװָארטסָא

 :רעפיילרעד ןופ ןכיוה יד ןיא ןריפ רעישוצ םעד !| ע ג נ יז ןעמ ףרַאד

 :שח ַא יװ "ךַאפנייא ,, ןוא ""םושּפ, זכַאמ ץלַא ןעמ ליװ ָאד ןוא !ןטלעוו עמ

 רעד ןבעל סָאד ןכענוצּפָא טשינ טגיול ףיורעד ...םַארק:םימשב ןיא ןוב

 .טס נוק

 :עיעגרעס ןיטנַאטסנָאק ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג ןיא "?װעיעסקעלַא

 ןעזעגנייא ןבָאה רוד ןײז ןוא ווָאססָאר ןכלעוו ןיא ,יקסװַאלסינַאטס שטיוו
 ...ןלעיעקקעלַא טנַאקירבַאפהעקוצ רעוװָאקרַאכ ןכייר ןופ ןוז ַא יוװ רעמ טשינ

 טכַאמ קָאנעב רעד ןוא "טלעגנשַאט,, גונעג ןבענעג םיא םָאה עטַאפ רעד

 ..טסנוק רעשינעצס רעד ןופ םזינַאגרָא ןקידעבעל ןרעביא ןטנעמירעפסקע

 סטעװ (ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא װָאפסָאר טנימעג טָאה ױזַא) סמוג ןייק

 ןטכַאנַאב ,גנונימ ןײז טיוק ,ןגנוי םעדי ןוא .ןעמוקסיורא טשינ ןופרעד
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 הנכס יד טקעטש ַאד זַא ,טנרָאװעג טכַאנרַאפ םענעי רע טָאה "רָאיטקַא

 ...רעלטסניק סיוא ן דע וװ טסייח'ס ,ש יט םי ל א ר ו ט ַא ג-- ןרעװ וצ

 ןענגערברַאפ ןעמאזוצ ןגעלפ רימ ,ןדנובעגוצ םיא וצ ךיז כָאה ךיא

 ןיא) ?ָאגאי) -- !כָאװ ייווצ יד רַאפ טליפשעגּפָא בָאה ךיא .געט עצנַאג

 רעד) "רַאגדע , ,(*ַאטמעילושזד ןוא ָאעמָאר) ?ָאיצוקרעמ, ,(?ָאללעטַא

 ;טאה , ןיא ןוא ("רעביור יד, --- סרעלליש) "רָאָאמ לרַאק, (ריק ךלמ

 :ןצסיוא חוכ ןייק טַאהעג טשינ !יוש בָאה ךיא לײװ --- ?קירסָא, --- "םעל

 ןליּפש ןוא ,גנוצעזרעביא ןייז ןיא "רָאיפקַא ןטשרע , ןֹופ עלָאר יד ןענרעל
 אפ פָאה שפידעינג .פ .ּפ רָאסעּפַארּפ ןיײימ ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 רָאג ןעועג זיא שטידעינג תמחמ ,םשה לוליח ַא שממ טײדַאב ןװָאססָאר

 יװ ,ןריפסקעש ןליּפש םיב "טײקשיטשנַאמַָאר ,, תוכלה ןיא טסרוקיּפא רעמ

 | ."וועיעסקעלא

 ךיז רימי ןבָאה ןווָאססָאר טימ .טקידנערַאפ דיז {בָאה ןלָארטסַאג יד

 ,סנַאניפ עטצשנערגַאכ רעײז טַאהעג טָאה רע .רעדירב ייוװצ יװ טדײשעג

 םטַאה רע .עװקסַאמ זיב ןּפעלשרעד וצ ךיִז טעיַאטסעג םיוק םיא טלַאוװ סע

 ,.רַאטײנ וצ ןרעקמוא סע טעװ רע זַא- ,קירנענערַאװ ,לבור 29 ןעילעג

 יצ :סײװ רעװ ...ןדָאזיּפע יײװצ ןרעװ טלייצרעד ָאד .לָאז ןַאזעס ןגעוו
 | ?ךופיה רער דָארג יצ ,י"עקיטסול , --- ?קיצ םעד וצ יז ןרעהעג

 :דַאפנָא ןרָאװעג ןיא "?ַאטסָאקַא  ןיא "טָאטגַאס עד, ןופ עלָאר יד

 ,טעטילַאנַאיצַאנ רעד טיט ךירג ַא ,27 רָאי ַא ןופ רָאיטקַא ןַא טיורט

 קורדסיוא ןכעלירפ .קידנעטש ַא טסימ גנוי רעקיטסופ ,רענייש ,רעליוװ ַא

 ,ןכַארפשעגסיױא ןיא עלַאר רעד ןיא סָאװ ןעזרעד בָאה ךיא זַא .םינַּפ ןפיוא

 ךירג !ײמ טגַאזעג בָאה ךיא ןוא ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג רימ זיא

 ןעמ ןָאק ןסָאטנַאס:עד ןליּפש יֹוזַא זַא ,(יקסרַאל :ךיז רע טָאה ןפורעג)
 :םיויא ןופ טפלעה א תוחפל לעטשפיוא ז ו מ ןעמ ,טשינ ןפוא םישכ
 :עג , טריטסעטָארּפ ,טנייװעג טשינ רועיש טָאה יקסרַאל ,טסקעט ןטקעמעג

 :קעפס ןכַאנ טגָאזענוצ בָאה ךיא ןעוװ ,טקיאורַאב דיז ןוא "םישעמ טעברַא

 :?כאמ רעמירק רעלעיצעּפס ַאזַא) םעקערובעשט ןוא ןײװ ןלעטש ?קַאפ

 :ַאב פג ףיֹוא יװ זעננַאנעג זיא ץלַא .(טליפעג שיײלפנסּפעש טימ ןגָאריּפ

 ןכָארקעגסױרַא ךירג ןײימ ייב זענעז לָאמַא טימ רעבָא .'ירעדער עטרימש

 | יי :ןרעטש ןפיוא ןגיוא יד
 סָאװ ,טרָאװ שידנעלסיוא ןַא סעּפע טייטש --- ,רע טגָאז ,ַאד:טָא --

 .ןדערסיורַא ןענַאק טשינ סע לעוו'כ ןוא טשינ ײטשרַאפ ךיא

 אזא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןָאק יצ ,ןַאװסיס:עד טנערפ סָאטנַאס:עד



 ןגעװ !טכַארפ ןוא ןדיי ַא רַאפ ןטלַאה דיז ,טסַאפהרַאפ "ט ַא 5 ק א ר ם,

 עכלעוו ,שינרעדניה ַא ךירג ןיימ רַאפ ײטַאטקארפ,,-- זיא ...אבה םלוע קלח

 םדוק טשינ סיוװ רע ןעמקיב ןֹװורּפ וצ וקיפַא ךיז טגַאזפנַא רע
 ךיז רע טָאה ,"דוב, יװ טוג ױזַא זיא סָאד זַא ,קידנרעהרעד .זיא סָאד סָאװ

 טשינ ןיב ךיא רעבָא ."רוב , :ןגָאז טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג ןוא טלארטשעצ

 ?רעּפ עגנַאפ ךָאנ .זרעפ םעד טרעטשעצ טלָאװ סָאד תויה ,ןעוושג םיכסמ

 לָאז רָאילפוס רער זַא ,יאנת ןטימ ןעגנַאגעגנײא רע זיא סעיצַאטקארט

 2ע" .ךעלטייד ןוא ךיוה ןעגנַאלרעד טרָאװ סָאד ?דיײב ןופ טנולַא ןיא םיא

 ףיוא ;עגנולדנַאהרעטגוא ערעווש ןוא עגנַאל יד טקידנערַאפ ריז ןבָאה ףיור
 ;ע;סױרַא ןַאמּפָא ןטיול רעלפוס רעד טָאה לקַאטקעּפס ןפיוא .עבָארּפ רעד
 ךיוה ךיוא טָאה סָאטנַאסער ןא *"ט ַא ט ק א ר ט, :;לדײב ןופ ןעירש

 ;םייא ,רעלפוס ןַא ןעמוקסיוא ןָאק רע זַא ,ןזײװַאב קידנלעוו ,ךעלטייד ןוא

 טקַארטנַאק ַאזַא טימ ַאטסָאקַא ןַאק יצ "ט ק ַא ר פט ג ָא קמ :ןעירשעג

 .פמרעפשנערַאפ טשינ ןבילבעג זיא אבה םלוע קלח ןייז ףיוא ןטראוו

 ?טסול ןײק טשינ רָאג !יוש ,רימ טכוד ,זיא רָאיזּפע רעטײװצ רעד

 .רעק

 ןצנַאג םעד רימו ףיוא ןפרָאװעגפױרַא גנוריפנָא יד טָאה ,טקייצרעד יװ

 טזַאלעגוצ טשינ רעבַאהביק ןכעלטנגוי ןטײװצ םעד ןוא רַאושרעּפער

 .ןפעברא

 גיבָאלזעגנ ןופ רעליּפשיוש רעגנוי רעקיעפ ַא רעײז ןעוועג זיא סָאד

 ןפסגגיי ןוט ןרָאישקַא בור סָאד יוװ זיא רעכלעו ,עווקסַאמ ןיא רעטַאעפ

 :לַאר ןענָאמרעד ?יװ ךיא) טעברַא רעלענש וצ טיירגעגוצ ןעוועג טשינ רוד

 םיצנירּפ םייב ךיז ןטלַאה ןטסעפ !ײז ןוא ?וש ןיא ןעגנונערָאװ סװָאטַאמ

 סָאװ היא בָאה ןכַאװ 6 ַא דָאנ .(גנטײרגצ ר עש י ט ק ַא ר פ ןופ

 ןעמ זַא , ַאפ ןביוהעגנָא ןוא "גנוצ יד טקעטשעגסורַא , --- ,טפור !עמ

 ;םיוא רעד -ןיּפש סעּפע ןזָאל (ןסייהעג רע טָאה ױזַא) ןװָאשטַאגישז לָאז

 ניו םעד ןיא רעכלעוו ,יפַאידיא, םיקסװעיָאטסַאד ףיוא ןלַאפעג זיא לַאוװ

 וָאשטַאגישז ןוא ןעניבַאלזעיג יב ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד טימ רעט
 ;ד יד ."ןיקשימ טשריפ,, ןופ עלַאר יד ןליּפש ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה

 "ןענישזַאגַָאר , !ליּפש לָאז ךיא זַא ,יאנת ןטימ !עגנַאנעגנײא ןיא עיצקער

 דימ ןעמ טעוװ ,םולשב ןײגכרוד םעוו "ןיקשימ ,, ביוא זַא ,טגָאזענוצ ןוא

 ;קעּפס םעד טליּפשעגּפָא ןבָאה רימ .ןעײרפַאב ןסעיּפ יידד ,יײװצ ןופ ןַא

 רעקסוװַארדנַאסקעלַא ןופ רָאמקעריד רעד !זעװעג זיא רעטַאעפ ןיא קַאמ

 קנַאדַא .ךיז וצ טרישזַאגנַא םער רַאנ רָאי ַא ךימ טָאה רעכלעוו ,רעטאעמש
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 טו טימ טפַאהענ ךימ טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עלָאר ַא ךָאנ ןוא) ?ןענישזָאגָאר,

 םָאה לָאּפָאמילעמ ןיא רעבָא .(וַאלסָאנירעפַאקעי ןיא ןעזעג רעירפ רָאי 2

 לקַאטקעּפס ןבָאנ טכַאנײב ןטונימ ערעװש עכעלטע טבעלעגרעביא ךיא

 רער ןיא טַאהעג טָאה וװַאשטַאנישז .ןַארַָאטסער:ןטרָאג ןיא טױרבטנװַא ייב

 שטיװָאנירװַאל ןוא רָאטקעריד רעד ,םלוע םייב גלָאפרעד ןדילַאס ַא עלָאר

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טסירדרַאפ ײז זַא ,טגָאזעג זוא טרילוטַארג םיא ןבָאה

 ךיז ןבָאה רימ ןוא טיירפעג ךיז בָאה דיא ."פרינירַאמ, םישדח 2 טעמכ

 זָאלג א ןעקנורטעגסיוא טָאה וװָאשטַאגישז ןיימ יו ,םעד ךָאנ רעבָא .טשוקעג
 - ;ןטרָאג ןצנַאג ןרעביא ןעירשעצ טכירעגמוא ךיז רע טָאה ,ןייֹוו רעמירק

 טסָאה ֹוד סָאװ ,קידלוש ,רָאי עצרַאװש ידלַא וצ ,ךיא ןיב סָאװ ---

 ליּפש ןוא ,ןעמענ ךיד לָאז חור רעד ,וועיק ןייק רָאפ ?טכערניוװ זיק טשינ

 רעמאעמ ןיא ופסכירק ַאװשסלעטישזָאװַארּפ ןייד טימ !ןטרָאד !עניש זָאגָאר

 לקַאטקעּפס רעד ...ןעמעטָא ןפרַאד ערעדנא וװ ,ָאד טפול יר טסלעטשרַאפ ןוא

 ."ןיקשימ , ןיימ טשינ ןוא "ןישזָאגָאר , ןייד ןעוועג טנייה זיא

 ןםיוא .קסעשמינעג ןייק ןרָאפעגרעבירַא רעטאעט סָאד ןיא ילוי בײהנָא

 ןופ גערב עמַאס םייב גנוניוװ ַא ןענופעג בָאה ךיא .םי ןשיװָאזַא ןופ גערכ

 ;1ײרַא ןוא ןָאטסיוא בוטש ןיא רימ יב ריז ןגעלפ ןרָאיטקַא בור סָאד .םי

 ךָאנ ,תועמשמ ,ןענעז ןעמויטפָאק:רָאב וייק .ןדָאב ךיז רעסַאװ ןיא {ײג

 ?מירַא .דיז ןגעלפ רענעמ ןזַא ,יונעג קנעדעג ךיא .טײרּפשרַאפ ןעוועגנ טשינ

 ןוא ףיוה ןכרוד ןוא ןזיוה:דָאב עקישנייה יד טָאטשנָא רעכופנאה טימ ןדניב

 רענעמ זַא ,ןגַאזנַא טגעלפ !עמ ןַא ,קנעדעג ךיא .רעסַאװ םוצ ןיײג עשזַאילּפ

 ןפרַאד סע ?ײװ ,ףיוה ןפיוא ןזײװַאבוצ ךיז ןגאוו טשינ ןעצ טונימ ַא ןלָאז
 =ענּפָא קילייה ןרעוו ןגעלפ /טיז עפוג יד ןוא ...ןעמַאד -- םי םוצ ןײנסױרַא
 :ַאב טָאה עמַאד ַא ביוא וא ,ןעמַאזוצ ןציז ןעמ טגעלפ רעפַאװ ןיא ןטיה

 ךיז ןלָאז רענעמ זַא ,ןדלעמ וצ זעוועג גונעג זיא ,םיהַא ןײג קעוװַא ןסָאלש

 זיא עמַאד יד זיב טונימ יירד ַא ףיוא גערב םוצ סנקור יד טימ ןעירדסיוא
 .ןדנווושרַאפ

 ז ןעמ טָאה טזײּפשעג .עכָארּפ ןייא ןייק ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא שדוח

 26 עשימייה -- ךעלטנגיא ,"ןַארָאטסער , ןימ ַאזַא ןיא טיײצ עסיוועג ַא
 ' .עטַאז ןוא עטמעטב רעײז ןגנַאט

 ,טנװַא ןדעי טשינ ןעמ טגעלפ ןליּפש .געט יד ןסָאלפעג ןענעז ױזַא

 טָאה זדנוא .ןכָאוורּפָא עתמא יװ !רעװ טנכיצחַאפ ןפרַאד ןכָאװ יד ןוא
 ענליװ ןופ וירב יד רעמ טשינ ."ךלימלגעופ, -- ןילב טלעפענ תמאב
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 ףייא ןַײז וצ ןבעגעג טשינ ןיא דטיקסנשטנעמ םעד ןַא ,טנַאמרעד ןכָאה
 2קנארק ןייזװ :טיוט רעד טרעילעג טָאה רעטָאפ ןפיוא :דעלקילג דרע רעד

 :עג רע טָאה ווירב ןדעי ןיא ןוא גָאט וצ גָאט ןופ טריסערגַארּפ טָאה טייה

 28 ֹזַא ,פרעפשנעעג בָאה ךיא .םײהַא ןעמוק וצ טכַארפ ךיא ןעװ טנערפ
 .5 יניוא רייה

 ,טסוגיוא 15 םורַא טשרע ןעמוקעג ןטיײקירעװש טימ רעבָא ןיב ךיא

 טָאה ןטשרע םעד :?ַאמרָאג טשינ טרינַאיצקנופ ןיוש טָאה ןַאבנזײא יד .?ײװ

 ( טיסא" 5 | .גירק=טלעוו רעד ןביוהעגנָא ריז

 טמיטשַאב ןיא קימוירפ :ןעג גולעטשרָאֿפ 2 רָאנ טליּפשעג 1בָאה רימ

 ןפעליב ײ ר ד ןעװעג טפיוקרַאפ ןענעז עסַאק ןיא .?ַאטסָאקא , ןעוועג

 ןסעזעג .ןיא ןגעקַאד װָאשטַאגישז .טרימירגרַאפ זוא ןָאטעגנָא ךיז בָאה ריא

 י ...טגעה עדייב ןיא ּפָאק ןטימ !עקנוזרַאפ ,?גיּפש ןרַאפ
 :טָאקַא, זַא .רַאפ יסָאװ ?ץנערע ןעלמיה יד ןיא ?ריא טנעז סָאװ =-- |

 שגעז םַאררעטסמא ןיא ?ךיז טוט ןסיורד סָאװ טשינ טרעה ריא ?"ַאמ

  ??ןַאב ןבענ קסעשטינעג יא וצ .,תוחור ידלַא וצ ,ריא
 ַארעּפ ןופ זוא עינילנַאב רעד יב טרַאה ןענַאטשעג זיא רעטַאעמ רעדו

 בָאה סָאװ ,רעבייװ רעטרעדנוה ןופ ןײװשגרעמַָאי ַא ןגָארפעג ךיז טָאה

 ..המחלמ רעד וצ סרעטָאפ ,רעדירב ,רענעמ ערעײז .סײלגַאב

 יר .לקַאטקעּפס ןטצעל םעד טליּפשעג רימ ןבָאה רעטעּפש גָאט ַא

 .?גניד:רעייפ רעד , :װעצװָאטילװַאקטילַאּפ זופ עסעיּפ ערַאבגנַאג טלמעד

 רעבָא ,טלדנַאהַאב ןרעוװ וצ יונעג טנידרַאפ טלָאװ סָאוװ ,עמעפ א זיא סׂש

 טיר .ןטערמּפָא עמעט יד זומ ,ןטלַאה רימ זכלעוו ייב ,טנעמַאמ ןיא

 לטעטש  ןיא .ץַאלּפ ןטצעל ןזיב טלופרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד
 ןדנוא .טָאה םלוע רעד .ןימלע תיב ַא ןופ החונמ ייד טשרעהעג ןיוש-טָאה

 / .ןעמוֿפב גרעב זוא סעיצַאװַא טימ טײלגַאכ

 ָאװ עצרוק ןוא ,עגליוו ןייק ןעמוקעג דיא ןיכ םורַא ריפ גָאט .ַא ןיא :

 רעטַאש יי ןרָאװעג רטפנ זןיא ,תרצע ינומש ןופ טכַאנ רעד ןיא ,רעטעּפש



 ןקילב עקידנשעלסיוא ענייז .אעז

 ןרָאי ענעבירשַאב יד ןופ דקיב סָאד זַא ,קנַארעג ַא רדסכ טרעבנע ךימ

 ;םומ ןטלּפָאפ ַא טימ גנורעדליש ןיימ ןיא ךיז טמוקַאב !שינעעשעג ןוא
 ןיימ ןופ ןטקַאפ יד םורַא טרירטנעצנָאק ,ךעלנעזרעּפ וצ --- טייז ןייא ןופ

 -- םיוא רשפא ץלַא סע טעז ,טייז רעטיײװצ רעד ןופ ןוא דומגָאט םענעגייא

 | ?ייקרנור רעשיטסירפעלעב םשל ןטינשעגוצ ?טלצניקעג

 :קַאפ רעד זַא ,ןענָאטַאב רעדיוו הקספה רעגנַאל א ךָאנ ָאד ךיא ליוװ

 ןוא רעדנעב עניימ זיא "עיזאפנאפ רעיירפ) ןופ ,"עיציזַאּפמַאק,, ןופ רָאט

 20 י | א ןוא ,ןלײצהעד ןוא ןענַאמרעד רָאנ ךימ וט ךיא :דמערפ רעטעלב

 א י - יד רָאג ...עגר ןייא ןייק ףליהוצ פשינ רימ טמוק ט כב ַא ר ט

 -- םרעיינ ,שיטנעטיוא טשינ -- לָאמטּפָא ןענעז ןכערּפשעג ןוא ן ג ָא ל

 יד רַאפ ןוא ?ײטנָא ןעמענ סָאװ ,יד רַאפ ש יט סי ר ע סט ק ַא ר ַא כ

 | .רעמענלײטנָא יד ןשיוװצ ןשינעטלעהרַאפ
 .גירק:טלעוו ןפשרע ןופ הפוקת רעד ןיא רענעײל ,ןײרַא ןענעז רימ

 עטיײװ ַא יוװ רעמ טשינ טציא ןיוש זיא "קינַאטיט,, רעד ןֹופ דקיב סָאד
 ,דליב ַא ןיוש יא ,טקניז ןוא טגניז סָאװ ,רָאכ ןופ ןעגנַאלק יד ןעינעלע
 ;קנארק:רעדניק ַא רעביא ןגָאלק ןסייה טלַאװ ןענַאמרעד םיא רעטײװ סָאװ

 . .הפגמ ַא !כָארבעגסױא טָאה סע תעב ,טייה

 טמשעטַאעג ךָאנ ןבָאה רימ ,זדנוא טימ ןעוועג רָאנ זיא רעטָאפ רעד

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה טַאטש ןרעביא זעװ ,ןטײהניױװעג:גָאט עלַא ןופ זיירק ןיא
 ןענעפע ךיז ןגעלפ ריגינ טימ ..ןע גי  ע ּפ ע צ עשמטייד עטשרע יד
 ױזװַא למיה םוצ ןקוק ןפענרָאל ךרוד טגעלפ ןעמ זוא רעטצנעפ רעטנזיומ

 ?רָאוװ עקיאודמוא יד ףיוא .קריצ ןיא רעמונײגַאלש ןלופטקעפע ןַא ףיוא יו

 ןעיורפ ןגעלפ ,רַאפעג:טיופ ַא טקעטש ָאד זַא ,םורַא ןופו ןפורסייא עקידנענ
 ןופ יװ ןגיוא יד ןלעטשרַאפ ןביוהנָא (ןוורענ עכַאװש' טימ רענעמ ןוא)

 ןיא טיופ זַא ןעמענַאב טערקנַאק ,{ פי ר ג ַא ב .לַארטש !פרַאש ַא

 ףיוא טראװ ם } ק מ ו א זַא ;גנַאגמוא ןופ טנעיציפעָאק רער ןרָאװעג
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 טעמכ ןיא ד ײ ר ם ןא ןטײקילעפוצ א ןיא ןבעל זַא ;טירש ןדעי

 יד ןיא ןששנעמ ןבָאה ןעמענַאב ןוא ןפיירגַאב ץלַא סָאד --- דערכרַאפ  ַא

 פעז סע יװ ,יױזַא ןעזעגסיוא טָאה ץלַא .טנַאקעג טשינ ךָאנ געט עטשרע

 רעלעזערג ןוא ןעמולב ,ךעלדנרעקײדמַאז ,ןסקיוװעג דלעפ םענעפָא זיא סיוא

 ,ריו טגָארּפ סע :רעפיוועגמוא ןקידנסקַאװמָא ןופ ןטונימ עטשרע יד ןיא

 רעקידנסקַאװנָא ןופ טפיולטנַא סע ןוא| םוא טשינ ךיז טקוק סע ,טילפ סע

 ןופ ןצענ יד ןיא ןײרַא סע טלַאפ קידנפילשנַא ןוא ...טיקבעלדײמהַאפמוא

 .םוקמוא

 ןשטנעמ עכעלדירפ ןופ זבעל עכעלדירפ סָאד| ןעזעגסיוא סטָאה ױזַא
 ...דנילב ןוא ןפלָאהַאבמוא ,ןקָארשרעד ,טּפשמהַאפ :ןעמויה עכעלדירפ זיא

 מכַאמעג המחלמ רעד ןופ גָאפ ןטשרע ןיא םלעהליוו טָאה ,טסוװַאב יו

 זַא ,ןזײװַאב וצ טירש א ןעוועג זיא סָאד .שילַאק טָאטש רעד ןופ ?ת א
 ה דנַאלשטיײד זַא ןוא "טרָאװ ַאזַא םתס סעּפע טשינ זיא "המחלמ

 טנוא ךיז טיג, :סעװָאטַאק ןעוװוַארּפפ וצ םיאנוש ענייז טימ העדב טשינ

 *! ! ם ו ק מ ו א ןלַאטָאט םוצ םיירג סייז רעדָא
 ,רע

 טעטש ערעדנַא ןופ ןעמייה עכעלדירפ יד ןיא ןשטנעמ עכע?דירפ יד

 פ ש י נ שילַאק ןופ גנורעטשעצ רעד !געװ תועידי יד ןעמונעגפיוא ןבָאה

 רָאנ טָאה ןעמ :ןשטנעמ ןדעי ןוא טָאטש רעדעי טָארה עכלעוו ,חנכס ַא יװ
 קלָאפ סָאד , סָאװ ,טרעגחרעעג דיז טָאה זעמ ,תוירזכא רעד ןגעוו טדערעג

 עכלעזַא ןײגַאב וצ קיעפ !זיװעגסױרַא ךיז טָאה "ןעװָאהפעב ןוא עטעג ןופ

 ןסעגעג ;רעקוצ) טימ ייט ןעקנורטעג ךָאנ טָאה ןעמ רעבָא ...םישעמ:דלַאװג
 טימ ךיש יד טציּפעג ;עװַאק רעסיײוװ טימ ןעקנורטרַאפ ןוא ךעלעמעז עסיז

 רָאנ ןענעז ןבעל ןופ תודוסי יד -- ךדעפכיט ענעטעמַאס טימ ןוא עטסַאּפ

 : .טָארדַאב --- זיולכ ...שריראבמוא זענַאטשעג

 2נעטשמוא יד םָא ןיא טבעלעג רעטָאפ רעד טָאה ךרעל שדוח ןּפַאנק א

 ענליװ ןופ זומ ןעמ זַא ,טדערעג רעמ ץלַא רעטייװ סָאװ ןבָאה ןששנעמ .ןד

 ענייש עסיורג ענײז ןיא המיא טימ טָאה רע .דנַאלסור ןיא רעפיט ןפיולפנַא
 םיא טָאה ןעמרעבָא ,ןריטסעטָארּפ טוװורּפעג ןוא ךיז םורַא טקוקעג ןגיוא

 טנַארפײכגירק ןפיוא קעװַא טייל עגנוי עלַא ןעמענ ןשטייד יר זַא ,טנַאזעג

 .ענליוו ןזַאלרַאפ וצ ןעוועג םיכסמ רע זיא ןַאד ןוא

 ןיא ןפלָאהַאבמוא ןוא וװיַאנ יוװ ,ןרעדלישּפָא ָאד טעוו דָאזיּפע ןייא

 2םימ ,, יד ןעוועג ןענעז ,הנכסו רעקימורַא רעד ןופ םענרַאפ ןטימ ריילגרַאפ

 "ףכית  ןענַאק וצ םטונימ רעקיטיונ רעד ןיא ידכ .ןדיימוצפיוא יז"ןעל
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 טָאה ןַאבנזייא ןגעוו) הלנענ לעב ןייק ןכוז טשינ ,ןײרַא געוו ןיא זזַאל ךיז

 א ןפיוק -- ןרָאװשג ןסָאלשַאב זיא ,(טבַארטעג טשינ וליפא ןיוש !עמ

 !עציא:עשריהרעפעפ סרעטומ םעד יב ?םיא ןעמי טלַאה רעבַא ווו .דרעפ

 :עטָאמ רעטעפ םעד ןופ רעגניי 20 רָאי ַא טימ םגח ,רעדורב רעכעלבייל ַא)

 רעבָא טָאה עציא;עשריה רעטעפ| רעד .(?טיּפַאק רעט:1 ,ליט רעט:2 ;בויל

 יד ...עיליוו רעד ןופ טייז רענעי ףױא ,קירב "םענירג, ןרעטניה סניוװעג

 לייט םענעי ןופ טָאמש יד ןדײנשּפָא ?כ םדוק ,קידנעמוקנָא ,ןלעוװ ןשטייד

 ןגירקסיורא ןענַאק טשינ -העפ ""רעזדנואמ ןלעוװ רימ ."קָאשיּפינ 2 } ---

 :עפ עטכערעג עלַא יד טָא ףיוא .(!טַאהעג טשינ רימ ןבָאה בגא ןגַאװ !ייק)

 עזײב עלַא, :ףורסיוא ןגנערטש ַא רעטעפ ןופ טרעהרעד ךיא בָאה תונ

 גד יד ןזומ קָאשיּפינס ךרוד אקווה !ּפעק סמיאנוש עניימ ףיוא תומולח

 רעבַא -- ?"?עשטערַאז ךדרוד ןעמוק רַאג יז ןלעװו רשפא ?ןעמוקנָא זשמ

 גָאז -- !ייברעד ןטלַאה רעכיילג ךָאד זיא ,ןיוש םיא טָאה ןעמ זַא ,דרעפ א

 םעוֶי רע ביוא ,טעניבַאק ןיא ריד וצ זײרַא םיא ?עטש ןגעװפעניימ --- ךיא

 .ןרַאג ןמייווצ ןפיוא ןייז חירטמס דיז ןלעװ

 פגעלפ רע וװ ,ךוב סרעטָאפו םעד ןעזרעד העבש !יא בָאה ךיא זַא

 ןוא תולבא ןיימ יא ןרָאװעג טרעווילנרַאפ ךיא ןיב ,תואצוה יד ןביירש

 -- ?בֹור 100, :טנכײצרַאפ טָאה הרוש עט צ ע 9 יד :קישײװצרַאה

 ."ס ו ס

 ,לעוש יד ןטַארטעגרעבירַא ןיב ךיא ןעוו ,ןטונימ עטשרע יד ןופ

 .עטכייצעג ןענעז געט ענייז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא קסעשטינעג ןופ קירנעמוק

 .גנַאל?םישרח ךָאנ טבעלעג רשפא רע טלָאװ טײצ רערנא ןא ןיא רעבָא

 .געט עטכייצעג עניײז טצריקעג םיא גנורעדורפיוא עײנ רעדעי טָאה ָאד

 רע ןיא לָאמניא .עלַא יוװ רעירפ ירפרעדניא ןייטשפיוא טגעלפ רע

 סָאג ןופ .רעסַאװ עטלאק טימ ןַארק ןרעשנוא ןשאוװעג ךיז ןוא ןענַאמשעג

 עיולב יד טמענ ןעמ, :ןדלַאמעג ןוא עשתרשמ יד ןפיוקוצ ןעמוקעג זיא

 | ."ןטעליב

 .טרעטסילפעגנסיורַא םיוק רע טָאה -- ?וטסייוו ןענַאװ ןופ ---

 .םעד ןגעװ ןדער עֶלַא .ךעלטעלב עיולב ןעגנעה סאג ןפיוא ---

 24 ע 5 רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,עלַא יד טניימעג טָאה ?ןפעליב עיוקב,
 רעד .ײמרָא רעד ןיא ןרעוװ ןגױצעגנײרַא זָאק עכלעוו ,עירָאגעטַאק ר ע ט

 :רעד| ךָאנ זיא דיחי:ןב !ײז זַא ,גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג טָאה רעטָאפ

 וטעליב עיולב יד זַא ,העידי עטכירעגמוא יד ןוא .טרעכיזעג ןופרעד ?ײװ
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 ךופ א יֹװ ךיילב זיא רע ...ןגָאלשרעד םיא טָאה ,טנַאװ רעד ףיוא ןעגנעה

 ײמש !עװיר:עשַאב, :טסעװעגפיוא יז ןוא רעטומ רעד וצ ןפָאלעגנײרַא

 ףיוא ֹוצ ןעמ טמענ !עמַארבַא !ןפָארטעג ןזדנוא טָאה קילגמוא ןַא ,הףיֹוא

 .טעב ןפיוא ןלאפעגקעװוַא זיא רע ןוא ..."?!המחלמ

 :עֶג ריּפַאַּפ ןעיולב ףיוא ןענעז סַאג ןיא זַא ,טזַאלעגסיוא ךיז טָאה'ס

 2וליבָאמ רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ ,גנעגרָאי עטסשנעָאנ יד ןרָאװעג ןדלָאמ

 ,ייסילנמוא,) ןטימ רענעייל םעד ןעװעג חירטמ טשינ ָאד טלָאװ ךיא עיצַאז

 עטצעל יד ןגעוו טייג ָאד רעבָא ,ןגרָאמירפ םענעי טָארדעג טָאה רימ סָאװ

 םמיר ןיא ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,ץרַאה סָאד ןסירעג ןבָאה עכלעװ ,ןצפיז

 ,גנורעוויקגרַאפ ןופ

 קיטייוו ןיימ) קנעדעג דיא .ןורכז ןיימ ןיא טשיוװהַאפ ןענעז ןכָאװ 3 יד

 ךיא .טבילענ סָאמ רעדעי רעסיוא םיא בָאה ךיא .םיא טימ דײשּפָא ןופ

 -- ןֿפמַאק ענײמ ןופ | ר ָא י עלַא טבעלעגרעביא ןכָאװ 8 ענעי בָאה

 רימ .סיפ יד טימ ןטָארטעג בָאה ךיא עכלעוו ,תושודק עניײז טימ .םיא טימ

 רעסיוהג ןופ ?לײטדנַאטשַאב רעטסערג רעד זַא ,טקרעמַאב ץעגרע ןיוש ןבָאה

 .טקעיכבָא ןפרעגַאב ןלעדיײא ןופ ןדייל יד .ליפעגטימ ,תונמחר --- זיא עביל

 :רַאֿפ ןֹוא טשרעהַאב ךימ ןכָאוװ ענעי טָאה רעטָאפ םוצ ליפעג סָא- טָא

 טרעפעבלַאז עלַא ןענעז רימ .רוּפיכַײםוי בחע !עמוקעגנָא זיא סע .טקניײוװש

 2ליז ןיא טנערבעג ןבָאה שיט ופיוא .ייירדנ לב, רַאפ שיט םייכ ןסעזעג

 ַא .טביל טשטנעבעג טשרָאקַא טָאה רעטומ יד ,טכיל 4 רעטכייל ענרעכ

 זיא רעטָאפ רעד .דמַאז טימ ּפָאט א ןיא ןענאטשעגנ זיא טכיל סיורג טפניפ

 ןופ םייקכיײלב ַא .עקלומהַאי רענעדײז רעד טימ ?טיק ןסייוו ןיא ןסעזעג

 ןוא םיא ףיוא טקוקעג בָאה ךיא .םינּפ ןייז טקעדַאב טָאה טייקיטלעוװנעי

 טָאה סָאװ ,מייקליטש ירד ןרעטש ֹוצ טרָאװ ןייק ןדערסיױהַא טנַאקעג טשינ

 ;רַאפ טלָאװעג בָאה ךיא ...ןייז:טשינ ןופ עידָאלעמ א יװ ןעזעגסיוא רימ

 ןלעוו סַאװ ,ןרעיול סָאװ ,סנטָאש יד ןּפוטשּפַא ,ן| יי ז סָאד ןרעגנעל

 | .ןמבינרַאפ ,ןעגנילשרַאפ ,ןקעדרַאפ דלאב זדנוא

 םימ סנטצעל ךיא בָאה סעּפע ?ייוװ ,רעװש טלּפָאמ ןעוועג זיא רימ

 ןופ טגָאלּפעג ריז ןוא ןבעגעגכַאנ טשינ םיא ןוא העד:יקולח א טאהעג םיא

 סָאװ ,םייוניע קילרנעצרָאי ןרַאפ ,ןטכענ רַאפ ,טנייה רַאפ --- ןסיבסנסיװעג

 סָאװ !דלַאװג ...ןעוועג םינשו םימי רצקמ ןוא טפַאשרַאפ םיא אה ךיא

 2ולכעגרעביא ענײז טי ןוא רעטכייק ןכַאמ םיא ױזַא יוװ ?ןעמו טוט

 ?ןטונימ ,ןהעש ,ןכַאװ ענעב

 יד ,ךיילב ,ךאווש ױזַא ,ןכָארבעצ ױזַא ?ןפסאפ טציא טעװ רע ןוא
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 ןליווקרעד טשינ העש 27 טעוװ רע .ןסַאלשעג:בלַאה ןגיוא יד ,ןרעטיצ טנעה
 ?קולש א טימ ?סיב ַא טימ שפנ ןײז

 גָאז ךיא זַא ,קידנפײרגַאב טשינ ...המיא ןַא ןעמונעגמורַא טָאה ךימ

 :טלמהומעגסױרַא לוק ןטקיטשרַאפ ַא טימ ךיא בָאה ,סעפע

 ' ?ןטסַאפ טשינ וטסעװו רשפא !עלעשַאּפַאּפ ---
 םימ ענייז ןופ קילב םעד קידנעעזרעד ,ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןיב ךיא

 | .ןגיוא עטנפעעג םיירב ךיז לָאמַא

 ?טגָאזעג וטסָאה סָא וו ---

 !ןטסַאפ ךיד רַאפ לעװ ךיא . ...יא ---

 זָאל ךימ ןּוא ,ךיז רַאפ ןטסַאפ וטסעוװ יצ ,טשינ ךיד = ךיא ---

 .תוצע ענייד טימו ורוצ
 ןיא .םעניבַאק ןסיורג ןיא ןײרַא ...שיט ןופ ןענַאטשענפיױא ןענעז רימ

 :ןעמיטסַאק יד טימ טרעפוק ןיימ ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןטימ

 א לָאמַא טימ ןוא טרעפוק ןפיוא טקוקרַאפ ךיז טָאה רעטַאפ רעד
 :ןַאטעג גערפ

 ?ץעגהע רַאנ וטסָאה תילט ןייד ---

 טעלּפמָאק רעד ןגעלעג זיא ןביוא ןופ טרעפוק ןיימ טנפעעג בָאה ךיא

 קסעשטינעג ןיא קירוצ געט עכעלטע טימ זיא רעכלעוו ,"ַאטסָאקַא , ןופ

 ןוא לטיק םעד :טקַא 4 םעד ןעמונעגפיורַא בָאה ךיא .ךיורבעג ןיא ןעוועג

 .תולמ

 עקיבקעז יד| ןיא !םענייז תילט םעד טלַאה רע יוװ !עווירנעשאב ,עז ---

 | .רעײנ לגַאּפש ַא יװ ,;שטיינק

 ...דיירפ ןופ טפארטשעצ ךיז טָאה םינּפ ןייז

 גּפָא ןעוועג טלָאװ תילמ ןייז זעװ טרַאהעג דיד טלָאװ סָאװ ןוא ---

 .טלציוועג רעטומ יד ךיז טָאה -- ?ןסירעצ ןוא טצונ

 =עננָא ךימ קידנעלכיימש לָאמַאמימ ןוא ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה רע

 . .פברַא םייב ןעמונ

 .ירדנ ?כ2 וצ רימ טי םוק זוא תילפ םעד םענ --

 !טשינ ךימ טעב סָאד !עקנישַאּפַאּפ ,ןיינ ---

 ?סָאװרַאפ ---

 ךיא ...ןצרַאה םוצ טשינ רימי זי סָאװ ,סָאד ןָאט טשינ ןָאק ךיא ---

 .שרדמ תיבו ןופ ןדיי א רַאפ ןבעגסױרַא טשינ דיז ןָאק

 סָאד ּפָא ליּפש .ןטקַאטשעג ערעדנַא קידנעטש רךַאד טסליּפש וד ---

 .שרדמ תיכ זופ ןדייי ַא ןגעוופעניימרַאפ לָאמ

 שב צ .ָו

1 
 ּו
: 
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 ױזַא תמא ןופ טשינ טסילפ סָאװ ,סָאד טשינ לָאמנײק ליּפש ךיא ---

 ...םיא זײװַאב ןוא םיא ליפ ךיא יװ

 י- .רעמיצ ןיא טקוקעגמורַא דיז טָאה רע

 ךייח יכרדב חילצמ יז .רָאי ןטנוזעג ןטוג א בָאה ,דניק זיימ  ,וג ---

 ךיד ןלָאז ןדי .רשוי ןוא תמא ןופ !געוו יד ןיא !ריפ טָאג ךיד לָאז זוא

 .ןמליש ,הלילח ,ןפרַאד טשינ

 קעװַא ,רעפומ רעד ןופ טײלגַאב ,זיא רע .טשוקעצ דיִז ןבָאה רימ

 | | .ירדנ ?כ וצ םילוח:תרמשמ ןיא

 ןפיוא רימז ייב ןגיל ןבקיבעג זיא רוזחמ סרעטומ רעד ;קוק ַא ופ ךיא

 טשינ ךימ ןבָאה ײז .ןַאקלַאב ןפיוא ןפָאלעגסױרַא יב ךיא .שיטכיירש

 ןיא רוזחמ ןטימ קעװַא ךיא ןיב .טרעהרעד טשינ ףור ןיימ ןיא ןעזרעד

 -- ןֹוא ןגעקטנַא סירַא ריס רע ןיא גנַאננײרַא םייב .םילוח תרמשמ

 ...משודיחרַאפ זיימש ןבילבעג

 בָאה --- םיא וצ ךיא גָאז --- רוזחמו םעד ןסעגרַאפ טָאה עמַאמ יד --

 | .טכַארבענ םיא ךיא

 -- -- טכיזעג ןייז ןטכױלַאב טלָאװ הניכש ַא יוװ יױזַא

 יד רָאד זיא םאו בא דובכ .טסיב וד דניק ןדֿפָאג ַא רַאפ סָאװ ---

 | .ןבָאה וטסלָאז ןרָאי עגנַאל .הדימ עטסנעש
 - .טנַאה ןייז ןָאמענ שוק ַא ,טרעדורעגפיוא ףיט ,בָאה ךיא ---=|

 !ירדנ לכ וצ ןײרַא םוק !ֿפערש יד ףיוא ןייש ךַאד טסיב ---

 | .םיהַא קעװַא קיטסַאה יב דיא

 הנווכ רעד פיס שיפ םוצ !עגנַאנעגוצ) ךיא ןיב ,רעמוצנסע ןיא ןײרַא

 ןטימ ןייטש ןבילבעג רעבָא ,הדועס ענעסירענרעביא יד ןקידנערַאפ וצ

 העש 27 טעוו רע ?ָאד ךיז טוש סָאוװ) .טנַאה רעד ןיא ףוע ןופ ?גילפ

 יד ?תולח 'ד ?ההּפכ יד ןסערפ ?עװ שיט ןײז ייב ךיא זוא ...ןטפאפי

 ךיא ?טכאפעג ךיא  בָאה יצ ןַאט גערפ ַא ךימ רע טעװ רשפא ??פרַאפ

 44 עקי-רעטייוװ יד ןופ רשמ ןיא ןוא רעלעש יד ךיז ןופ טקורעגּפָא בָאה

 ?ץ'רַאה 'ַא רָאנ לָאטיּפש ןיא קידנעל ,ר ָאי קי ט גײ ה ךיא בָאה רָאי

 דיא כָאה רָאי 48 עקידרעירפ יד .גָאפײב 12 זיב זיוטבכ טסַאפעג ,טקרַאפניא

 ןרעטש עטשרע יד זיב תושמשה:ןיב ןופ טכאפעג ןדנעטשמוא עלַא ןיא

 - | .הליעג ךָאנ

 :עג ײז ןכָאה ,םײהַא ןעמוקעג הליענ ךָאנ ןענעז רעטומ:רעפטַאפ זַא

 . ..רמַאז (מימ| ּפָאפ ןיא טכיל ןכרוד זיולב ןטכױלַאב ןרעמיצ יד ןענופ
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 םימ זפורעגסיוא רעמומ יד טָאה -- ?רעטצניפ ױזַא סָאװרַאפ ---
 עשירטקעלע יד ןדניצוצנָא ןסענרַאפ בָאה ךיא זַא ,קידנעניימ ,ףרווװורַאפ
 .גנומכיולַאב

 .טעטוצירטקעלע יד ןרָאװשג עילַאק ---
 - .ןפורעגּפַא דיז יז טָאה --- ןעשעג טשינ רימו זיא יײװ יוא ---

 יװ ןפור סע רימָאל --- ??יפעגרַאפ,,- ,??ײמהוארָאפ, ,י"קיטסימ,, --

 תינעת ןכַאנ ?לעוש ןרעטצוניפ םעד ןשערפַאב סָאד ...ךיז טסולג סע ןעמעוו
 רעמַאפ ןיימ --- םעיווקער םוצ ערוטרעוווא ןַא יװ !עמוקעגרַאפ רימ זיא

 .געט ןעצ ךַאנ טכעלעג לָאה

 םיא טָאהו סָאד ןוא דומע ןרַאפ החנמו םנוװַאדעג רוּפיכײ:םוי טָאה רעי

 ...תוחוכ עטצעל ענייז ןופ ?סיב שּפיה ַא טסַאקעג ךיוא קפס ןָא

 2פֵא טשינ םיא ןופ ןיִב ךיא ןוא טעכ ןופ ּפַארַא טשינ ןיוש זיא רע

 | ...ןפַארפעג

 נײמ רַאפ ןעזעג ךיא בָאה ,טעב ןיז ןבענ קידנציז ,געט עכעלטע יד

 םירש טרילרַאפ ,םורא ןייז זופ ךיז טרעטייוורעד סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןגיוא

 וצ וצ ךיז טקוק ןוא ןטייוװצ .ַא ךָאנ םויק ןייז ןופ טקנוּפ ןייא םירש רָאנ

 טימ ...םיא !קערש סָאװ ,םיא ןשַאררעביא סָאװ ,ןטקעװו עדמערפ עיינ

 :בלַאה ןייז ןוא ,לָאמַא זײז ןופ רעוו סעּפע ,סָאװ סעּפע ףיֹוא טצילב לָאמַא

 ,גנושַאררעביא --- רעדיוװ ןוא דיירפ ןופ קנופ א םנירק גיוא ןשַאלרַאפ

 .קערש רעדיו

 -- זדניא זופ ךיִז טרעטייוװחעד רע זַא ,ןטכוד ןבױהעגנָא ךיז טָאה רימ-
 רע =קוק ,ףיש רעד טָא ןופ ךַאד ןפיוא קידנעיטש ןוא ה י ש א ףיוא
 ענעשָא?רַאפ;בלַאה ןיוש ענײז ןופ ךיז טרעטײװרעד רעכלעװ ,גערב םוצ

 .ןטרעוו סעּפע ןעניפעג ,ןבעל סָאר קידנרילרַאפ ,ענייז ןגיוא יד ןוא ...ןגיוא

 | ודוס סעּפע ןקעדשנַא ,ןברעוורעד ;ןתמוא

 עכלעוו ףיוא ,םירקבמ עטכירעגמוא ןזיוװַאב םעב ןײז ייב ךיז ןכַאה סע

 יד יב יז !פורעגנָא ,טנעקרעד ןעמעלַא טָאה רע .טרַאװעג טשינ טָאה רע

 ..יז טנעקרעד רע יצ ,םיא טגערפ ןעמ םָאװ ,משודיחראפ ומכ ,ןעמענ
 ?עשַאמ ?טַאּפרָאד ןיא עלַא ןכַאמ םָאװ ?ןעמוקעג וטסיב ןעװ ?ייעקנילוי,

 | *לס'האלנעקלע

 טכעג ,נעפ ,ןהעש ןסקעזעג ..טרערעג טשינרָאג םיא טימ בָאה ךיא
 וד טָא רימ ןופ קעװַא טגַארפ םיא ווו ,טייקמייוו רעד יא טקוקעג ןוא

 | ..."ףיש , ערַאבטכיזמוא
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 :ןסירעגסױרַא

 ?רַאו רעדיוו ךימ בָאה ךיא ,עלעטַאמ ,זנורב רימו ףיוא טסיב ---

 | ?טמקידלוש
 ענעעזעג טשינ עכלעזַא ץעגרע ןיא ןוא לָאמנײק ,ערַאברעדנוװ רָאּפ ַא

 ןיפ םיטש ַא טרעהרעד בָאה ךיא ןוא טקוקעגנָא גנַאל ךימ !בָאה ןגיוא

 :פייקיבײא רעד ןגעקטנַא טמיוש סָאװ ,ףיש רענעי

 ?דניק ןיימ ,קידלוש וטסיב סָאװ ?זנורב ריד ףיוא ---

 ןפיוא ןלאפעג ןיא ּפָאק רעד ןוא טכַאמרַאֿפ ריז ןבָאה ןגיוא יד ןוא

 2טנעַאנ םעד ןעמוקעג זיא ףוס רעד .ףוס רעד !עוװעג טשינ ןיא סָאד .ןשיק

 ...גָאטרַאפ ןפס

 :טקעװעגפיוא ךימ טָאה / רעטסעווש ןקנַארק יד

 !רעטָאפ םוצ ןײרַא שיײג ---
 ...ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ קיאור ןגעלעג זיא רע .ןײרַא ןיב ךיא

 !ײגיקלַאז רַאטקַאד וצ ןפיוֿפ זיוש ןעמ לָאז ?םיא טימ זיא סָאװ ---

 | ...דניקלַאז רָאטקָאד קיטיונ טשינ

 ..קערש טימ טקוקעגנַָא יז בָאה דיא

 טשיג רעמ ןענעז םיריוטקָאד :טגָאזעג יז טָאה -- טשינ שבעל רע --
+ 

 | ו | : .קימיונ

 זיא סע .רָאטקָאד א ןפורסיורא לָאז ןעמ ןענַאטשַאב רעבָא בָאה ךיא

 טכעל רע :טקימעטשַאב !וא רָאטקָאד רעשירעטילימ רעגנוי ַא ןעמוקעג

 | ."משינ
 זיא רע סָאװרַאפ דניקלַאז רָאטקָאד םעד טגערפעג רע טָאה ןטכענ

 ע:ליֹוװ ךרוד זַא ,טרעלקרעד טָאה רענעי .ןביז רָאנ ,ריפ טָאטשנַא ןעמוקעג

 רעשידיי רעד ןיא ןעוװעג זיא ,דניקלַאז ,רע ןוא רסיק רעד !רָאפעגכרוד זיא

 יי .עיצַאגעלעד

 -- הָכֹוח רעד טגערפעג טָאה -- ?םיא טימ טדערעג ריא טָאה --

 ?המחלמ יד ןקידנע ךיז טעװ ןעוו ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ

 :רעד ןיוש טָאה רע :טקידנעעג םיא רַאפ ךיז טָאה המחלמ יד ןזוא

 .םולש ןטרעטשעגמוא ןופ טכיֿפ םוצ טכיירג

 רעּפיט ץלַא ןײרַא גָאט ןדעי טימ ןעגעז ,ענעבילברַאפ יד ,רימ רעבָא

 .ןבעל ןפרעביושעצ ןופ הלפא רעד ןיא

 ןײזפסוװַאב ןוא ןליװ ןײמ ןָא יװ ױזַא רימ יב ךיז טָאה לָאמ ןייא
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 לייט רעטיווצ
 גירק:טלעװ ןיא





 ןדיירפ ןוא ןעיינש רעװקסָאמ 1

 (;לענַאיסעּפָארּפ :רעטושּפ ןגָאז רשפא רימָאל) ןשירעפעש ןיימ ןיא
 2ניוװ רענערָאלרַאפ רעטייווצ רעד ןעוועג 101419 רעטניוװ רעד זיא ןבעק

 ןופ םישדה יד ףיוא ןוא 1911/19 ןופ ןטנװַא יד ףיוא רעבָא ,ןַאזעס:רעט

 טָאה המחלמ יר .ןעוועג ךעלנע טשינ רעטניוו רעקיטציא רעד זיא 2
 ענעי ןסַאלשעגסױא טָאה סָאװ ,טלאהניא זַא םימ ןבעקפ סָאד טכיפעגנָא

 ידכ ,ענליוו ןיא ץיז ךיא זַא ,קנַאדעג רעד .טײקנגָאלשרעד ןופ ןעגנומישש

 2עטקעװצ ןופ ?ליפעג ַא !פַאשעג ךיוא טַאה ,רעטומ יד ןײלַא ןזָאל וצ טשינ

 :םוא ןעװעג א קי ד נג ע 59 ש ףיוא !בײלברַאפ ױזַא רעכָא .שייקיס

 ךיז ןביוהעגנָא ךיא בָאה ?טסַאּפ יקילעוו, ןופ ביױהנָא ןיא ןוא דעקגעמ
 2עס:רעטניוו ןקיטפנוקוצ ןפיוא טנעמעשזַאגנַא ןַא ןכוז עװקסַאמ ןייק ןביילק

 רעדָא ןפייווצ !םיוא ןיוש .גנַאל טשינ ןסעזעג ךדיא יב עװקסָאמ ןיא .ןָאז
 2נַא םעד .קסװַארדנאסקעלַא ןייק ןרָאװעג טרישזַאננא דיא ןיב גָאט ןטירד

 רעזדנוא ןעוװ ,געפ יײװצ יד ןעקנַאדרַאפ ֹוצ טַאהעג ךיא בָאה טנעמעשזַאג

 :עטשרָאפ ייווצ טליּפשעג קירוצ רָאי א םימ טָאה עּפורפ) רעלָאּפַאטילעמ
 ןיא םלוע םייב !עמונעגנסיוא בכָאה ךדיא ןוא ,קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא ןעגנוק

 -- רקיע רעד ןוא ("טרַָאבא ןופ ןברק , ןיא) ""גרעבנייטש , ןופ עלַאר רעד

 : ..."ןישזָאגַאר , זיא

 :ַאמ עפרַאש טנעמעשזַאגנַא ןרעסיוא טַאהעג טָאה העיסנ יד רעבָא
 ת ןוא ןורכז ןיא ןבילברַאפ ןענעז עכלעוו ,ןבעל ןײמ ןיא ןטנעמ
 רַאװעג טבעװעגסיוא טשינ רעמ ןיא סָאװ ףָאטש ַא טימ תונויער

 םיונוצ ,רָאי עלַא יוװ ךיז ןענעז "טסָאּפ יקילעוו, זופ רָאװ פ רעד הוא

 געט ענעי ןיא ןענעז .דנַאל ןצנַאג ןופ ןרָאיטקַא םנזיוס רַאּפ א ןרָאפעג
 :עּפמיא רעד ןופ רעדילגטימ יד רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא ןעמוקעגפיונוצ דךיִז

 רעטַאעפ םניבַאלזענג ןופ ןינב ןיא .טפַאשלעזעג:רעטַאעט רעשירָאטַאר

219 



 יװ רעמ לָאמ ײװצ ךרעל רעדילגטימ טלמַאזרַאֿפ גָאט ןסיוועג ַא ריז ןבָאה

 :שע ןענַאטשעג ןענעז םויה רדפ ןפיוא .ןעמעגנײרַא טנָאקעג טָאה ןינב רעד

 ןגעװ עגארפ יד) :ןעװעג ןיא רעטשרע רעד עכלעוו ןופ ,ןטקניּפ עכטל

 ןופ טסילָאס םעד ,רעטאעט ןשירָאטַארעּפמיא ןופ טסיטרַא םעד ןעמענפיוא
 דילגטימ:ןרע ןַא רַאפ--- ,ןיפַאילַאש שטיװָאנַאװיא רָאדָאעפ טעטסעיַאמ יײז

 ."טפַאשלעזעג:רעטַאעט רעד ןופ

 ןעוועג ןיא גנוציז רעכעלרעייפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןירעציזרָאפ יד

 !ַא גיי וװ ַא ס ַאנװָאלירװַאג ַאירַאמ --- יװ ערעדנַא ןייק טשינ

 טימ ווא גנונעהחָא:נָאפ רעד ןופ טקנוּפ םעד טנעיילעגרעביא טָאה יז

 :טגָאזעג זָאנ !רעטנוא עיצַאנָאטניא רעשישסירעטקַארַאכ ריא
 ןגָאזוצסױרַא דיז ןטעבעג טחעװ גַאלשרָאפ םעד ןגעק זיא'ס רע ---

 !ענובירט רעה ןופ
 :רעדיװ יז טְגָאז שייקלישש טוגימ א רָאנ
 ךיא .גַאלשרָאפ םער ןגעק  טרָאװ םוצ טשינ דיז טערלעמ רענייק ---

 לועניפעג רעצימע ריִז יפעוו גַאלשרַאפ | ר ַא פ זַא ,ןַא םענ

 .רעטכעלעג ןײמעגלַא ןַא ןכַארבעגסיױא טָאה לַאז ןיא

 ?גנומיטשּפָא רעד וצ ןטערטוצ ןביולרעד רשפא גנולמַאזרַאפ יד טעװ ---

 :ַאי עלַא זופ טרעהרעד ךיז טָאה --- !ןעמיטשּפָא !עטיב !עשיב ---

 | ,(םייז ןוא ןסור

 :ָאעּפ זַא ,םעד ןגעק זיא רעוו .גנומיטשּפָא רעד וצ וצ טערש ךיא ---

 דילגטימ:ןרע ןא רַאפ ןעמונעגפיוא ןרעװ לָאז ןיפַאילַאש שטיוָאנַאװיא רָאד

 ןײז ןביוהפיוא לָאז ,טפַאש?עזעג:רעטַאעט רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןיפ

 !מנַאה עטכעה

 .ןביוהעגפיוא טשינ ךיז טָאה טנַאה ןייא ןייק

 .ַאניװַאס טגָאז !טמימשעג טשינ רעגייק טָאה ןגעק ---

 .רעפטנע רעד ףיורעד ןעוועג זיא !טנעמסירָאלּפַא רענוד א

 .לעטַאפ ריא ןופ ןביוהעגפיוא דיז טָאה ַאניװַאס

 ןיּפַאילַאש שטיװָאנַאװיא רָאדָאעפ זַא ,םעד ר ַא ם ןיא סע רעװ ---

 רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןופ דילגשימ:ןרע ןַא רַאפ ןעמונעגּפױא ןרעװ לָאז

 | .ןייטשפיוא לָאז ,טפַאשלעזעג:רעטַאעט

 .ןענַאמשעגפיױא זיא ,שטנעמ זייא יװ ,םלוע רעצנַאג רעד

 .ןדלָאמעג ַאניװַאק טָאה --- !קימיטשנייא ןעמונעגנָא ---

 .זואטּפַא רעקידנרענוד ַא ןכָארבעגסיױא .טָאה רעדיוו

 :סורַאי ןטשרעביוא ןופ לוק א ןטינשעגכרוד טָאה םיא
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 לײװ ,ןיימשפיוא טשינ ןענָאק סָאװ ,רעטרעדנוה ךיז ןעניפעג ָאד ---
 .טשינ ןציז יז

 | .לַאז ןיא רעטכעלעג ַא

 :רעד ןייז לָאז ,"ןגעק , טנעה יד ןביוהעג טשינ ןבָאה יז דלַאב יװ --
 =עג ןרעוו יז .ייראפ, -- ןענַאטשעגפױא ןטלַאװ יײז זַא ,ןענעמוצנָא טביוק

 ?נייא רעטולַאסבַא ןופ דליב ןבילוצ טנַאה עטכעה יד ןביוהוצפיוא זטעב
 .פייקימיטש

 ףיֹוא ןיא רעשרַאּפ ןיא ןסקַאװעגסיױא ןענעז טנעה טרעדנוה רָאּפ ַא
 הי .ןינב:רעטַאעפ ןקיזיר ןופ !סורַאי יד

 ןופ טסילָאס רעד ,רעטַאעט ןשירָאטַארעּפמיא ןֹופ טסישרַא רעדו ---

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןיּפַאילַאש שטיװַאנַאװיא רָאדָאעפ טעטסעיַאמ ןיז

 .טפַאשלעזעג;רעטַאעט רעשירָאטַארעּפמיא רעד ןופ דילגטימ:ןרע ןַא רַאפ

 .עיצַאװַא רעגנַאל ַא ןיא רעביא /עײג !פנעמסירָאלּפַא

 רעד טימ גנונעװַאב ַא טכַאמ .םונימ עכעלטע סיוא טרַאװ .ַאניװַאס

 .ףיוא טרעה ןוא ןטלַאהעגנײא טרעוו עיצַאװַא יד .טנַאה

 ןופ טקנוּפ ןט22 םעד ןענעיילרעביא רַאטערקעס םעד טעמב ךיא --

 ,םויה רדס

 ,הםעצ ןופ טנעײל רע .וָאקַאטסַאװ טסיטרַא רעד ףיוא םיימסש סע

 : :טנַאה ןיא טלַאה רע סָאװ

 :רעטאעט רעשירָאטַארעּפמיא רעד {ופ ןסילשסיוא ןנעװ עגַארפ יד,

 ;לעװ ,(.מ .א.--- ןעמָאנ םעד טשינ קנערעג ךיא) רעלפוס םעד טפַאשלעזעג

 .רעגיײז ַא ןענעבנג ןופ רשח ןרעטנוא פייטש רעכ

 גַאלשרַאפ | ר ַא פ :רענדער יײװצ טייקכעלנעמ ַא ןבעגעג טרעוו סע

 .גאלשרָאֿפ ן ג ע ק ןוא

 ?ײרַאפ) --- טרַאװ ַא טעב רעוו ---

 םיײדיזערּפ סָאד ױזַא יװ .רענדער עכעלפע ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה סע
 .טשינ ךיא קנעדעג ,םענייא יז ןופ טמיטשַאב טַאה

 ?גַאלשרָאפ םעד ן גע ק יא רעוו ---

 רָאנ ןעוועג ןענעז סע רעדָא ,רענייא ןעוועג ךיא ןיב וצ טשינ סײװ דיא

 .טרָאװ סָאד ןעמוקַאב בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא .רענגעק

 ךיא .טשינ ךיא סייוו רענדער:?ייר ַא פ, רעד טדערעג טָאה סע סָאװ

 ...רעביפ ןיא יװ ,שירטפיוא ןיימ ףיוא טרַאװעג בָאה
 ןסילשסיוא ןנעװ ענַארפ רעד !יא טפַאשרענגעק יד ןדנירגַאב םֹוצ ---

 .יקסווערָאמי רעה טרָאװ סָאד טָאה (ינולּפ) דילגפימ םעד
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 .לֵאְז ןיא טייקליטש רעטיוט ַא ייב ענובירט רעד וצ ןעגנַאגעג ןימ ךדיא

 רַאפ !דער וצ טניוװעג טשינ ןיב ךדיא !ןרעה ןוא ןעמַאד עניימ ---

 ןוא ןסיװעג ןײמ ןגָאװצסױרַא ךיז טסיוטש רימ רעכָא ,עירָאטידיוא ַאזַא

 זיא טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ דילגטימ ַא ןופ בוח רעד זא ,גנונייצרעביא

 לַאפ םעדז ןיא זענַאק סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןקעווצ יד ףיוא ןזײװוצנָא

 .טלּפירקרַאפ ןוא טצעלרַאפ !רעוו

 טשינ ןרער ןביוהנָא לעװ ךיא סָאװ ,ןקיד?וששנַא ןזומ רימ טעװ ריא

 ןָא -- םגה ,רבחמ ןרעלוּפָאּפ ַא םימ טרעײנ ,רעטרעוװ ענעניא טימ

 | ...רעלפוס

 :וה ןופ קורדסיוא רעטכײל ַא לַאז ןיא טרעהרעד ךיז טָאה סע

 :ו .טייקרעפ

 עכעלרעסיוא יד ביוא ,סימ ,ןקידלוששנַא ןזומ רימ טעװ ריא --

 :עלרעניא רעד טימ גנַאלקניײא ןיא ןייז טשינ ןלעוװ דייר עניימ זופ עמרָאפ

 ...הנווכ זיימ ןופ טייקרעכיוז רעכ

 ןופ ךיז ןבָאה --- "ןייש יו ,,ָאװַארב , -- ,"ןיק, ןופ זיא סָאד ,

 םָאד ןרעה טזָאלעג ןעמ טָאה םוידיזערּפ ןיא .ןפורפיוא ןגָארפעג לַאז

 ."ןרעטש טשינע ,"קיאור , ;לקעלג

 :גוא טריטסיזקע סָאװ וצ !ןרָאיטקַא עשיסוה !ןגעלָאק !ןרעהו עניימ ---

 ??לביורטשעג ןציטש ?ענעלַאפעג ןפלעה וצ טשינ ביוא ,טּפַאשלעזעג רעזד

 ?גנולקיװטנַא רעקיאור ןופ געוװ !פיוא עטרעטנַאלפרַאֿפ {ריפסיורַא ?עמ

 סע ןכלעוו ,דילגטימ רעה ?עכַאװש יד טומ ןבענוצ ןוא ןרערט ןשיװּפָא

 זיולב רָאנ טייטש ,ןעײר ערעזדנוא ןופ ןסױטשעגכױרַא ןרעװ וצ פָארד

 םיא לָאז עשז רעװ !טירש ןטכעלש םענעגנַאנַאב א ופ ד ש ח !רעטנוא
 ןיא ןענעז ליפיו ןוא ?רימ טשינ ביוא ,טונימ רערעטיב ןייז ןיא ןפלעה

 ןבָאה עכלעוװ ,ענעריובעג ךעלרמעה ןיא ,עכעלקילג ןַארַאפ ןעייר ערעזדנוא

 ןופ טסוװעג טשינ ?טיונ ןייק ןטילעג טשינ געװ רעײז ןופ גנַאּפנָא זיא

 :קילג ןוא עטַאז דצמ סנכערברַאפ ןופ דשח םעד ןגָארטעג טשינ ?תופידר

 ?עדרָא:גָאפ רעזדנוא ןביױהעגנָא טנייה ןבָאה רימ ?עקיצרַאהגנע ןוא עכעל

 ...ןעניּפַאילַאש !עייר ערעזדנוא ןיא ןסילשוצנייא דובכ ןקידיירפ ןופ גנונ

 ןרעווש ןייז קידנענעק !זדנוא טימ ָאד טשינ םיא ןבָאה רימ סָאװ דָאש א

 רעטלַארטשַאב זוא רעטניוהקעג טציא ןײז ןופ ןּפַאפע עטשרע יד ףיוא גע

 ןופ ץוש ןיא טרָאװ א טשינ טָאה רע יצ :ןגערפ םיארימ ןטפָאװ ,טייקיפעמ

 ןיא !עװעג רשוח ןעװ טשינ םיא ןעמ פָאה יצ ?טקעיבָא ןקיטנייה רעזדנוא

 ?רענײז א ןענעבנג
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 טשינ ךיא ןיב ןבײרשַאב סָאװ ,סנױזַא ןעמוקעגרָאפ זיא רעטרעוו יד ייב

 ןפיוא ןענַאפשעג טלָאװ ךיא יװ יױזַא ט?יפרעד דיִז כָאה דיא ?ײװ ,תלוכיכ

 | .ךיֹור ןֹוא רעײפ טימ טײּפש רע תעכ ,וווזעוו

 ךיא .ןביוהעגנָא ךיו טָאה רעדליּפעג רעד סָאװ ןופ טשינ סייוו ךיא

 ןסירעג טלָאװ יז יװ ,ױזַא ּפָאק ןרַאפ ךיז טלַאה אניוואס זַא ,ןעזרעד בָאה

 טנַאװ סָאװ ,"?רע טרער סָאװ, :ןקילב עדליװ טימ טיירש ןוא רָאה עריא

 "?רע
 ?ֵארב , :ןפורפיוא ןוא !טנעמסידָאלּפַא ןופ רענוד ַא טייטש לאז ןיא ןוא

 רעמ טשינ בָאה ןוא ...טשינ ךיא ןָאק רעטייוו ןדער *!ץעידָאלָאס,, ,"!ָאװ

 .טגָאזעג םניימ בָאה ךיא .ןגָאז וצ סַאװ

 ןוא טרעביושעצ ,ןריולרַאפ ענוכירפ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןיכ דיא
 ?רָאפ םעד ךיז טפרַאוװרעטנוא , :רימ וצו טגָאז ווָאקַאטסַאװ --- טרעהרעד

 *!רעציז
 ?ןָאט ריא ףרַאד סָאוװ ---

 .עניבירט יד ןזָאלרַאפ ---

 ןוא ןפנעמסירָאלּפַא עקידנהענוד רעשנוא עניב רעד ןופ ּפָארַא ןיב ךיא

 :ןפורסיוא

 "!רענדער ןרעביא ריקקיוו א רַאפ סָאװ *!ןקידנע םיא טזָאל , ---

 יד טקיררעג רימ טָאה ןעמ ,ןעמַאד ,רענעמ ןעמוקעגוצ !ענעז רימ וצ

 ןוא םענייק בָאה ךיא ...טקנַאדעג ,גנוסירגַאב ןופ רעטרעװ םגָאזעג ,טנעה

 רָאי 9 טימ לוש ןיא יװ ,טנָאמרעד ריז בָאה ךיא ...ןעמונַאב טשינ רדַאז ןייק

 טשינ בָאה ךיא !וא ,ןװָאשַאמלַאד טקידילַאב -- ַאניװַאס --- יז טָאה קירוצ

 .דײשּפָא םייב טנַאה עטקערטשעגסיוא ריא ןָאטעג שוק ןייק

 בָאה טקידנערַאפ ךיז טָאה !סילשסיוא ןגעװ שקנוּפ רעד סָאװ טימ

 ןײמ טָאה טריפעגסיוא זַא ,ךיז טכוד רימ .ןרעכיזרַאפ וצ ארומ ךיא

 טײהרעמ ַא ןגירק וצ הכקה ערעװש א ןעוועג טפָאװ סע ,טקגופדנַאטש

 ףיוא ּפָאק א ןוא .ןסילשסיוא | ר ַא פ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןעמיטש

 םייב טעטירַאלוּפָאּפ יד ןרילרַאפ ןוא טַאהעג ַאניװַאס טָאה סעציײלּפ עריא

 7 ַא וװ ןיא .טַאהעג טשינ קשח ןייק טמיטשַאב יז טָאה רַאפנעמַאזוצ

 .שקירעשעגמוא השעמ רעד ןופ סיורַא זיא רעלפוס רעד זַא ,ד ע 5 נ ײ ש

 .קעװוַא דלַאב גנקמאזרַאפ רעד ןופ ןיֵכ ךיא

 "עקירעיורט, א ךָאנ טליּפשעגּפָא ךיז טָאה געט ענעי עװקסָאמ ןיא

 .ּפָאק ןעמערַא ןיימ םורַא עטכישעג
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 םיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןֹוא ,טאהעג הנותח טָאה װָאכעשס אשימ
 טגעלפ עכלעוו ,רעטומ ןייז טנעקעג ךיא בָאהו ןרָאי:לוש יד ןופ .טיזיוו ַא טימ
 :אנלעדוא ןיא טפַאשדנירפטסַאג רעטסמשרַאװ רעד טימ ןעמענפיוא דימ

 ןוא טפָא רעײז ןעמוק יז וצ עמ ךיא ןיהווו ,גרוברעטעּפ רעטניה --- ַאי

 טנעלפ ןוא ץל ַא ןוא רעפיטש ַא ןעוועג זיא ַאשימ .געט עכעלטע ֹוצ !ציזּפָא

 ןטשרע םייב ענַארפ ןיימ היא רע טָאה ױזַא ...ךעלציּפש ןָאטּפָא רימ רדסכ

 "ַאנװַארטעיּפ ַאילַאטַאנ, :טרעפטנעעג רעטומ ןייז טפור ןעמ יװ ךוזַאב

 ןטלַאה ךיז רע טגעלפ ,ןדנעוו ריא וצ ךיז געלפ ךיא ןעו ,לָאמ םעדעי ןוא

 ַארדגַאסקעלַא ...ןעוועג ןיא ןעמָאנ ריא ?ײװ ,רעטכעלעג ןופ ןְפייז יד ייב
 דניק שידי א ןיא יז ןזַא ,טלייצרעד טאהעג רימ טָאה רע .ַאנװָאנַאװיא

 2נאסקעלא תעב טדמשעג עילימַאפ רעצנַאג ןײז טימ ךיז טָאה רעטַאפ ריא

 ָאה ָאד .ןדיי רעטנזיופ עװקסָאמ ןופ ןבירטרַאפ טָאה רעשירד רעד רעד

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עװקסָאמ שוריג רעד ...טמיטשעג טשיג םעּפע רעבָא

 ?םיופעג רעפומ ןייז ןיא "עיצַאלעװער, סעשימ טיוק .ןרָאי רעקיצכַא יד

 :עג ןכיזַא2 ענימ תעכ יז טלָאװ .רָאא ײ ר ד ןופ רעטלע ןיא ןרָאװעג

 :רעד זיא ,80 םֹורַא ןעוועג טלַא רעבָא ןיא יז .29 רָאי ַא ןייז טלַא טפרַאד
 רַאי 80 החּפשמ יד טדמשעגּפָא טָאה רעטָאפ ריא רעדָא זַא ,ןעגנורדעג ןופ

 ;אמשּפַא רעשידיי , סעמַאמ ןייז םימ חשעמ עצנַאג יד רעדָא ,שוריג ןרַאפ

 ...תונצל םשל ףעגניפ ןופ ןגיוזעגסיוא זיא "גנומ

 אװַאכעשט אנװָאנַאװיא ַאררנַאסקעלַא רימ זיא ןײז טשינ לָאז סע יװ

 ןהעש ןציוּפָא ריא םימ געלפ ךיא זוא קילב ןטשרע ןופ שיטַאּפמיס {רָאװעג

 טשינ .םייצ רעד ןופ ןעמעלבַאהּפײסנבעל יד ןגעוו ןכרָאה ןוא ןלייצרעד ןוא

 רימ ןופ -עגני ןיא ַאקשימ זַא ,טרעהעגסיוא ריא ןופ ריא בָאה לָאמנײא

 רע טעז ןיזטכײל ןוא גנולקיװפנַא ןיז םיוס ןוא רָאי 8 ַא טימ ?כה רס

 ןיא ווָאכעשמ ַאשימ זַא ,ןרעװ טנָאטַאב ןומ ייברעד ...ןֹוז ןיימ יו סיוא

 ..קיזיפַאפעמ ןוא קיטסימ ןצ טגיונעג ,המשנ עטלקיוװהַאפ ,עפיט ַא ןעוועג
 .ןזיװַאב טלוב סע טָאה געװ רעקידהעשייוו ןיז

 ?יתח , םוצ קידנעמוקנײרַא ,ןעו ,טשַאררעביא !רָאװעג ךיא ןיב יוװ ןוא

 יז ...ךיק ןיא ןענופעג רעמפומ !יײז ךיא בָאה ,ןווָאכעשטפ אשימ "ןטַאהעג:הנ

 2ַאב רעסייה רעקיטסול ןיימ ףיוא .רעטצנעפ םייב לקניוװ ןיא ןסעזענ זיא

 ןכיילב ןפיוא ?כיימש םענעשלַאהעגנײא ןסַאלב ַא ןעזרעד ךיא בָאה גנוסירג
 .ץרַאה סָאד !סירענּפָא טָאה רימ .םינּפ

 ןאשימ ןעזרעד ןוא רעמיצפסַאג ןטצוּפענסיוא ןיא ןײרַא ןיב ךיא

 2וצַאב יװ ןייפש ןבילבעג ךיא !יב ,יורפ ןייז םערָא ןרעשנוא קידנטלַאה

 ֶש

0 
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 :גײש ַאזַא ןעזעג טשינ ךָאנ בָאה ךיא זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ :טרעכ

 .ץייר ןוא טייק

 ןופ טשַאררעכיא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ט?קעטשעגרָאפ רימ יז טָאה רע

 :גנודלעמ ריא

 ...!תוצילמ ענייד ןָא ןיקסוװערַאמ זעק ךיא ---

 ןוא םנַאה ריא טקערטשעגמיוא יז טַאה ?כיימש ןקידנלארטש ַא טימ

 :ןבעגעגוצ

 :ַאפ עסייה רעיא ,עקטסיזַאנמיג רעװַאלסָאנירעטַאקעי ַא ןיב ךיא ---

 טרעדיילשעג רדסכ .ןעגנוקעטשרָאפ ערעייא עלַא ףיוא ןפיול געלפ ,ןירערער

 טקיליװַאב טשינ לָאמנײק טָאה ריא רעבָא ,עניב רער ףיוא ןעמולב ךייא

 .טנַאה רעיא ןקירד ךעלדנע ןענַאק וצ ןדירפוצ "רעיײז .ןבייהוצפיוא ײז

 'םייב םגה ,רעטלַא רעד ןיא ןסעגרַאפ בָאה ךיא זַא ,ןײז הדומ זומ דיא

 .קימייוו א ןגיוזעג ךימ טָאה ןצרַאה

 :על ַאנלַא ןופ עצינעמילּפ עכעלבייפ א ןעוועג זיא טייהנייש עננוי יד

 רעּפינק ַאנקָא ןסייהעג ךיוא טָאה יז ךוא .ַאוװַאכעשט:רעּפינק אנווָאדהַאנָא

 *ַאנװַא-רַאנָאעק , טשינ רָאנ ,אוָאכעשט:רעּפינק --- ןיוש ךיוא טציא ןוא

 !אנװַאניטנַאטסנַאק --- טרעינ

 זיא ,םליפ 1שטייד ןיא ערעיראק עסיורג ַא טכַאמשג רעשעּפש טָאה יז

 ןיא ןײרַא טשינ ָאר טייג םע .ןרוגיפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא ןרָאװעג

 ?ַאק םטשייהנייש רעקיזָאד רעד ןופ ןגַאזגיז יד ןרעדסיש וצ עבַאנפיוא ןיימ

 ןעוועג זיא םע קידכעבענ יװ ,ןלייצרעד וצ ןעגנוווצעג רַאנ ןיב דיא .ערעיר

 :לעװ ,טפַאשמנַאקַאב רעקידהעטייװ רעזדנוא ןופ ּפַאטע רעטשרע רעד ןיוש

 | .ןבױהעגנָא קידנצנעלג ױזַא דיז טָאה עכ

 ,ןינב רעד רעדיװ .רעטַאעט ןיא קעװַא רימ ןענעז טנװַא ןטשרע םעד
 שירטסיורַא ןיימ םורא םערוטש םעד טבעלעגרעביא בָאה ךיא ןכלעוו ןיא

 רעדע טליּפשעג טָאה ןעמ ...?אפכרוד א רעדיוװ ןוא .רָאפנעמַאזוצ ןפיוא

 ןיא יקצינדור רעליּפשיוש ןקיטכערּפ ןרעכוּפָאּפ ןטימ "*רעװַאנַאד גינעק

 ןיא םייהנייש ןיימ !בענ ןסעזעג ןיב ךיא :ףרַאש ןוא ץרוק .עלָאר:?טיט רעד
 :אטנַאפסיוא טשינ ךָאד ןַאק ךיא .טעּפָארכעג ...ןוא רעטרַאּפ ייר רעשרעפ

 :עג דלַאביװ ,קיטעמסָאק ןייק ןוא קיטעטסע ןייק ןֹוא קיטנַאמָאר ןייק ןריז
 טפרַאדעג טלָאוװ טייהניש ןיימ .שרעדנַא טשינ ןוא י וװ ז ַא ןיא ןעש

 :עי עקידרעירפ עריא בילוצ רשפא .םײהַא ןרָאפקעװַא ןוא ןביוהפיוא ךיז

 2ףָא יז ןיא -- תוביס ערעדנַא בילוצ רשפא ,ןקורדנייא רעװַאלסַאנירעטַאק

 ?גא8 עקידרעפטייװ ריא ןעוועג ,אמתסמ ,זיא רעטיב יו ןוא .ףוס ןזיב ןסעזעג
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 ןיא טצעזעגנײרַא יז ךיא בָאה ,רעטַאעמ ןופ קידנעײגסױרַא ,ןעװ ,גנושיומ

 רעגייז רעד לייוו ,טשינ ךיא ןָאק יז ןטײלגַאב זַא ,ןדלָאמעג !וא א ןמילש א

 טשינ ידכ ןיקסווָאקנערטס וצ ןרָאפ ךיילג זומ ךיא ןוא 12 רַאפ ץרוק זיא

 .סַאנ ןפיוא ןביילב וצ

 ןוא טקידגערַאפ ךיז טָאה טפאשטנַאקַאב ןוא טפַאשדניײרפו רעזדנוא

 ןיא ופָארטעג רעטעּפש ןרָאי יז בָאה ךיא זעװ ,ןרָאװעג טײנַאב טשינ ןזיא

 יד טשינ ןעקנעש ןוא טשינ ןפעטרַאפ ןעמַאד ע כ 7 ע ז ַא ;ןילרעב

 רעקידַארג280 א טיימש סע זַא ,םעד ןגעװ .רעביוצ רעײז וצ ?טלינכײלג,

 יז טָאה ,ןטלַאהַאב ֹוצ םיא = ךיז וו טשינ בָאה דיא זַא ןוא ,טסַארפ

 זיא יז זא ,טכארפעג טָאה יז .ןטכארט טנָאקעג טשינ ןוא טכארטעג טשינ

 .םייקניש ריא ףיוא טשינ רינַאער ךיא ןוא ,ןייש ױזַא

 2וצ ,ןוא רעשייווצ ַא ןיא ךיא ,טײז ןייא ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא יז

 טימ טָאה םָאלש רעד יװ טרעההעד ךיא בָאה ,רעיופ םוצ קידנרָאפ

 !סַאג רעד ףיוא ןבילבעג !יב ךיא :טיירדענרעביא ךיז קַאנק ַא

 רעגניפ ַא שטָאכ ןקירר ןענָאק רַאפ טלָאצַאב טציא ךיא טלאוו רעייט

 קיצרַאה ױזַא ךימ טָאה עכלעוו ,ַאװַאכעשט ַאילָא רענייש רעננוי רעד ןופ

 :אפ -- פושּפ ,טרעּפמולענמוא יױזַא כָאה ךיא עכלעוו ןוא ןעמונעגפיוא

 :רַאפ ןֹופ דוסי רעד :ןלַאפרַאפ --- רעבָא .ןסױטשעגּפָא ךיז ןופ זָאלטנַאל

 טנעמָאמ רענעעזרַאפ ,קילבנגיוא רעטסַאּפרַאפ -- ןיא קיטליוװו םענעריופ

 ...ןרעקמוא טשינ זעמ ןַאק סָאד

 סָאװ טסוװעג טשינ ןוא סַאג רעקיטכַאנ רעה ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 2צנעפ ןיא ןיקסווָאקנערטס וצ ליונק:יינש א ןָאט ףרָאװ א טוװרּפעג .ןָאט וצ

 ,ןטרעפ ןפיוא טניווװעג טָאה רע .קָאטש ןטײװצ ןיא טגנַאלרעד רעבָא ,רעט

 מלַאװ ךיא ?ייוװ ,הנכס ַא ןעוועג זיא טנעמירעּפסקע םעד ןרזחרעכיא ןוא

 | ...ריוער:ײצילַאּפ ןיא ןלַאפעגנײרַא ףוס לכ ףוס

 בשימ ריז ריא בָאה ,קידנרעוו דימ ,ןוא ןײג טזָאלעג ךיז ךיא כָאה
 ןָאק ,קעווצ ַא ווא ליצ ַא ןָא ײג ךיא יװ "םינ) ױזַא טקנוּפ זַא ,ןעװעג

 ..| ר ַא פ ךיא

 טָאה ,ןפילש ןטסעב:ןטשרע ןיא טצעזעגנײרַא ךיז בָאה ךיא זַא רעכָא

 *?ןיהוו, !שכירעגמוא ןַא טימ טשַארעביא ךימ קישטזָאװזיא רעד

 ;גבַאמ ,טגערפעגרעביא םיא ךיא בָאה --- ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ ---

 וא -טונימ יַא ןעניושג וצ ידכ רוכיש בלַאה ,ןפָאלשרַאפ בלַאה ךיז קיד

 ,סערדַא ןַא ןטכַארטסיוא

 אי
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 ג טשינ רָאד סע טָאה ריא ?ןרָאפ וצ ןליױפַאב ריא טעוװ ןיהווו ---

 רַאד ךיא .ןײרַא סלעװ רעד ןיא טַאלג ןרָאפ טשינ ךָאד זָאק דיא {טנַאז

 טָאה רע :טעװעצַארעג זיא עיצַאוטיס יד .רעמונ ַא זוא סָאג ַא ןכַאה דָאד

 ."ןײרַא טלעװ רעד ןיא טַאלג} -- :טגָאזעגרעמניא רימ

 ..רעמונ םעד -- ךיא גָאז -- טשינ קנעדעג ךיא ---

 ?סַאג יד ןוא --
 !סַאג רעדנטָא ףיוא ;ךיא גָאז --- ַאדײטָא ---

 .דַאיר ינטָאכָא ןוא ַאיַאקסרעװפ גָאר ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 .ןזײװנָא ריד זיוה סָאד = ךיא !ַאדיײיה :ַאיַאקסרעװפ ףיורַא ---

 םמעט ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא דחעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא רע טָאה

 .םָאלַאנ ןו
 ןלעװ סגנקירעביא .טײצ בָאה ךיא !עלהמהב ןייד טשינ רעטַאמ ---

 טשרע רָאד ןיא טציא .םייהרעדניא ןײז טשינ ָאז יװ אז םיטַאבעלַאב עניימ

 | סנייא בלַאה
 2עג ךיז ךיא כָאה ,איַאקסרעװפ קע םוצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא

 .ץםיז א טימ טרעקעגמוא ריז בָאה ןוא רעיוט ןיימ "ןכוז, --- טזָאפ

 !ַאפשינ

 ...?ַאקנַאװ,, ןיימ טגָאז --- !סָארדרַאפ אזא --

 ןגירק טסעװ -- האצמה ַא {ייא רימ קא -- םיֹוא ךימ רעה ---

 -- טניוװ ווו גערפ ןוא ןרעיופ 4 עמצעל יד ןַא גנילק יג ."יאשמ אנ,

 !רעזייה יד טָא ןופ בעניא ךוא ןייז זומ סע ?ןימַאירעי

 ףײג טזָאלעג ךיז ןוא ןטילש !ופ ןכָארקעגסױרַא ןיא ?עקנַאוװ, ןיימ

 .םיוא ךיז רע פיירד לָאמַא טימ

 םָאר ןריפקעוַא טשינ ,ןייז טשינ העש יד לָאז ,רימ טסעװ וד ןוא ---

 ?זָאנ ןרעטנוא ןופ דרעפ
 !ריד טימ ןיא טָאג ?ןייא ריד טלַאפ סָאוװ ---

 סעּפע .קיטַאלג טשיג ָאד ןיא םעּפע רעבָא ,טסליװ וד סָאװ דער --

 | !חור רעד ָאד טרעטנַאלּפ
 .גערפ ַא םיא ךיא ומ --- ?םידש ןיא טסכביולג וד ןוא

 ןײלַא ןעוט ושטנעמ :ץפיז ַא טימ רע טגָאז --- םידש:טשינ:םידש ----

 .ןבעגוצוצ סָאװ טשינ ןיוש ןבָאה םירש זַא ,סניױזַא ןוא סעכלעזַא ּפָא

 !קילג ַא) ןענופעג טשיג ןרעיוטש ריפ יד ןיא ךיז טָאה ןימָאירעי ןייק

 .(?רעניײא ַאזַא דיז טניפעג'ס ןעוו ,ךיא וט סָאװ

 אקנַאװ ןיימ טגערפ ?רעטיײװ זיא עשז סָאװ --

 וו
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 ןומ ריא .ןרעיוש יד וצ ןקוקוצ ךימ לעוװ'כ .קירוצ םַאזגנַאל רָאפ ---

 | .ןעגיפעג םע

 ?ַאיַאקסרעװפ ףיוא זיא סָאד זַא ,רעכיז וטסיב ---

 ..ראולוב יקסטיקיג ףיוא ןרָאפ רימַאל !טכערעג טסיב !טרַאװ ---
 ?טַאז, רעד ןיב ַאקסטיקינ רעביא ריצַאּפש םעד טכַאמעג {כָאה רימ

 2 ןפענ םשינ --- ןימָאירעי ןייק .ןרעיופ קילדנעצ ַא ןיא ןעגנולקעג .?ַאװַאפ

 ןדלָאמעג ןדירפוצמוא שזָאראפס רעד טָאה םענייא ןיא .ןענ

 ןטיוא רמחמ ךיֹוהנֲא ןופ ןיא ןימָאירעי !ךיז ןפָאלשעגסיױא ---

 .טנַארפ

 ?רעטלַא רעד ןוא ---
 .קירוצ רָאי 2 טימ ךָאנ .ןברָאטשעג ---

 ?עילימַאפ ודי ---

 ..ףרָאד ןיא קעװַא רעדניק עדייב טימ בייוו ןייז ---
 .ןיהַא רעדיוװ רָאפ -- ךיא גָאז -- ַאיַאקסרעװש ףיוא שרָאפ זיא'ס ---

 7 ...ןווורּפ רימָאֿל

 "םעיװָאסרָאג, רעד טייטש טגייה ווו ,לָאמקנעד סוועלעבַאקס !נעקטנא
 רעלָאּפָאפילעמ ןיימ טניווװעג עדרַאסנַאמ ַא יא קָאטש ןטפניפ ןםיוא טָאה

 .וָאשטַאגישז רבח
 -- ןײג ןסָאלשַאב ךיא בָאה ןטילש ןיא ןרירפ העש רָאַּפ ַא ךָאנ

 ךיא לע ,ןבעגניא טשינ ריז םעוו'ס ביוא .?טנַאװ רעד זיא ּפַאק ןטימ,

 ..ןַאממילש רעחנַא ןַא טימ "ןענימָאירעי ןכוז,, ןיימ ןביױהנַא

 :קנער םעד קידנעעזרעד ,ןָאטעג ײרשעג ַא ךיא כָאה !טרַאװ ---

 !םונימ רָאּפ ַא טרַאװ ,ייטש .ןגעקטנַא ָאד טָא ןייז זומ סע -- לָאמ

 ןוא ,רעטייוו סָאװ דניז ןופ יד פַאב ,פָא ןיֹוש ךימ זָאל וד --

 טנעה יד טימ קידנּפַאלק ,ןעננוזעצ ךיז קישטזָאװזיא רעד טָאה -- רֹוטּפ

 .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ןרעמלוש ענייז רעביא

 ןיא ןָאפעג ײּפש א טָאה רע .עכפס ַא טגנַאלרעד םיא כָאה ךריא

 | .טמלצנרעביא ךיז ןוא טנַאה
 !ונ ?סָאװ ?קזוח ַא !ןגרָאמ ףיוא .(*.ןישטָאּפ ןיימ רָאה זיא'ס ---

 !טנוזעג ןייד רַאפ סוכ א ןכַאב ןיוש טעמ ..ארוק שטָאכ ץירּפ ַא !טנוזעג ײז

 םוצ קעווא ןגיוב ןופ ?ייפ ןיוא לדרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא טָאה רע

 סָאװ ,פײקגסָאלשטנַא רעד טימ !עמונעגנָא ךיז בכָאה ךיא .רַאיר ינפַאכָא
 .ערוטנַאװַא רעטסיירד רעדעי ןופ יאנת רעטשרע רעד זיא

 .עמַאננײא עטשרע (*
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 :עג ךיז טָאה םֹורַא טונימ ַא ןיא .רַאציײװש םוצ זעגנולקעגנַא בָאה'כ

 .ּפמַא?:ןשַאט ןשירטקעלע ןַא טימ ןטכיױלַאב ךימ טָאה רע ןוא ריט יד טנפע
 ?ןעמעװ וצ ?ריא טגיליװַאב סָאוװ ---

 ?ןײלַא זיא װָאשטַאגישז :רימ טגָאז --

 רע טָאה ריפ יד ןסילש !וכָאנ ...ןרעכיזרַאפ טשינ ךייא ןָאק ךיא ---

 .ןזיװַאב טשינ ךיז

 :ןייז ךרוד טײלגַאב ,קעװַא ןיב ןוא ?בור ַא טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא

 ' ."ָאװטכלעטַאיס עשַאװ ,וירַאדָאנַאלב עשיעינרַָאקָאּפ

 .ןעגנולקעגנָא רעדיװ ךיא בָאה םורַא טונימ ײװצ ןיא

 ןװָאשמַאגישז וצ ףױרַא רָאפ ךיא ,?ביט ןיימ ,סיוא ךימ טרעה --

 ךיא לעװ םורַא טונימ ףניפ ןיא ביוא .ףניפ טונימ  ַא ןטרַאװ ךייא טעב ןוא

 ןביילב לעוװ ךיא .ןּפָאלש ןגי קיאור ךיז ריא טנַאק ,ןרעקמוא טשינ ךימ

 ?רושזחד םעד ריא טייב ןעוו ...גָאטײב 19 םורא זיב םיא ייב

 .ורפרעדניא 9 --

 ןוא ןביוא ףױוהַא רימ טימ טרָאפ .ןעז טשינ רעמ ךייא ךיא לעװ ---

 .ןפרַאד טרַאוװ

 -- גנולק ןטשרע ןכָאנ טנפעעג טָאה ווַאשטַאגישז

 ןרעטניה טשינ ֹוטסָאה טכעלשעג םעניש ןייק ?ןילַא טסיב ---

 ?רעיטרַאּפ

 וטסמענ ןענַאװנופ !ַאמלַאט !ןָארעציצ !רבח !דניירפ !ַאשויראמ ---

 ךיד דימ יירפ !םייה רעכעלדירפ ןײמ ןופ ?עװש ןפיוא טסירגַאב יײז ?ךיז

 ...םענעטעבעג טשינ ןוא ןטכירעגמוא ןַא םגח .ןעז וצ

 םעד טגָאזעג ךיא בָאה -- ןװָאשמטַאנישז ייב ןביילב לעװ ךדיא --

 ָאד :דיירפ סװָאשטַאנישז טימ טלַארטשעג טָאה סע םינּפ סנעמעוװ ,ראציײווש

 .ור רעטרעטשעג רעיא רַאפ הפסוה ַא ךָאנ ריא טָאה
 רעגעלעג ַא וצ ןרָאװשג !ביוהרעד ןיב ךיא .ןעקנױזעג ןיא טפיל רעד

 ןעינש יד רעביא !טילש ןיא העש ייװצ יד רָאנ .רעמיצ ןטצייהעג ַא ןיא

 !ריירפ רעטולַאפבַא ןופ ?יפעג א ןעועג םע זיא

 :ַאב רעכעלדנײרּפשסַאג ןיימ טָאה --- ,ןָאפ שוק א ךיד דימ זָאל ---

 :וצ ןפיוא ךימ בָאה ךיא -- לטנַאמ ןיימ  קידנעגנעהפיוא ,טגָאזעג סָאבעֿל

 ןפײצרעד וצ ןזיװַאב רָאנ ןוא ןּפומשכורד ריד וצ טנַאקעג טשינ רָאפנעמַאז

 רייא -- עגובירט רעד ןופ ןענעשרד רָאנ טשינ טסנָאק וד זַא ,ךיז םורַא

 :נָאק ןייק ןביירש וצ ןלייא טשינ ךיז טסֿפָאז וד ..."ןענישזַאגַאר ,, ןליּפש
3 

 םוצ !ָאטעג ביוה ַא ךיד טָאה רָאפנעמַאזוצ ןפיוא טירטפיוא ןייד .טקַארט
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 2נײרַא טסנַאק ."ןיק , ןופ עטַאטיצ יד ןוא ,עקרעדורב ,קָאטש ןטשרעביוא

 2םֹוא רעכעלנייוװעג ןיד טימ טשינ סע סַאּפרַאפ ,?בור 800 ןַא ןיא ןרָאפ

 | .ןכַאז יד ןיא טײקנפלַאהַאב

 ןיקסװָאלאטיַאװ וצ ןבירשעגרעטנוא בָאה ךיא ,טסַאּפרַאפ ןיֹוש ---

 . .280 ףיוא

 !רעטַאעט:רעמֹוז ַא ךָאד זיא'ס ?קסוװַארדנַאסקעלַא ---

 ןוא ןַאזעסהעטניװ ןפיוא ןיגב א טיובעגסיוא טָאה יקסוװָאלאטיָאוװ ---

 !ןדער טשינ םעד ןגעוװו רימַָאל

 !קסַאקרעשמַאװַאנ ןפַאכ טנעה עדייב טימ טעװ ךיד :רענעגושמ ---

 !װָאקרַאכ --- וליפא !װָאטסָאר

 תשןַאװַארּפ ןײק טשינ כָאה ךיא !חומ םעד טשינ רימ ירד ---

 .ַאװמסלעמ
 ןפיוא טלעפשעגקירוצ ןוא ?יומ םענעפָא {ַא טימ ןבילבעג ןיא רע

 .ײמ זָאלג ענעסַאגעגנָא סָאד שיט

 !הקלק עקיזָאד יד ױעדיוװ ---
 :ישזָאװַארּפ בָאה ךיא ןעוו !הכרב ַא סע זיא טונימ רעקיטציא ןיא ---

 ענײד טרעהעגסיוא טשינ ,ריד יב ןסעזעג טשינ ךיא טלָאװ ,ַאװטסלעט

 :עג רעקיטכיל ןייד ףיוא קידנקוק ,ךיז טיירפעג טשינ ,םירוביד עקיצרַאה

 .טלַאטש
 ךיז טנײלעגרָאפ רימ טָאה רע .פענ יא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןוא

 ןסיורג ןפיוא רעגעלעג ןטייוװצ ַא ךיז רַאפ ןטיירג !עמונעג ןוא ןגײלקעװַא

 .םנאוו רעד ייב טרעפוק
 ןזָאק טשינ רימ טעװ רע ביוא זַא ,ןדלָאמעג םיא בָאה ךיא רעבָא

 .ןבעגעגכָאנ טָאה רע ..קעוװַא ףכית ךיא ײג ,טרעפוק ןפיוא ןניל
 .ָארויב יא קעװַא ןוא 12 זיב ןפָאלשעגסיוא קַאמשעג ריז ןבָאה רימ

 רעמ:ס רעד יא יװ ,מפכידעג יױזַא טשינ ןעוועג זיא עסאמ:ןשפנעמ יד

 :ַאב יי-פ קיסעמשינטלעהרַאפ ךיז טָאה ןעמ .יטסָאּפ יקילעוו} ןופ ךָאװ

 .לַאז ןסיורג ןרעביא טנעוו

 :רעכיא םענעגנַאמוא ןרָאװעג ןוא !עזרעד ךימ טָאה יקסוװָאלַאשיַָאװ
 | | . ...משַאר

 םעד !כערב ?ָאד ךייא טלַאה סָאװ ?ןרָאפעגקעװַא טשינ טנעז ריא ---
 ! !ןביולרעד טשינ ךייא ךיא לעוװ טקארשנַאק

 ןפימ תוכייש ןיא ןטנעמעלּפמַאק רַאּפ ַא טרעהעגסיוא ךָאנ בָאה ךיא

 ךימ טָאה יז זַא ,ןָאמעג גָאז א רימ טָאה ַאנוָאלװַאּפ ַאגלָא .רָאפנעמַאזוצ

290 



 ןופ סשַאררעביא ןרָאװשג זיא ןוא ?"עלעפעש ליטש , ַא רַאפ ןטלַאהעג דימת

 ...פייקטסיירד ןוא ילפ ןשירעלדניװשּפַאק |יימ
 ןפוא ַאזַא !דנירפ רעגנוי ןיימ ,קיטכיזרָאפ ןגעווטסעדנופ טײז ---

 ...ןײרַא טנורגּפָא ןיא בור סָאד טריפ ןעמיווש ןופ

 2ּפע רעקיטסול א ךיוא .טליּפשעגּפָא ןגרַאמירפ םענעי דיז פָאה סע

 ןכלעװ ,ףָאטש ןשיזיוצנַארפ ןופ גוצנָא םעניורב א ןגָארטעג בָאה ךיא .רָאָי

 .גנוקרעמַאב ַא ןָא טזָאלעגכרוד טשיג טָאה שמנעמ ןייא ןייק

 :נכאק עיולב ןוא רָאה עדנָאלב טימ ןיר ַא ּפָא ךימ טלעטש לַאמַא טימ

 היא "עּפַאל; עטכער עקיטכעמ ןייז טגײלעגפױרַא טָאה רע .ןגיוא עקיד
 ?גטכַארטַאב ,ןֹוא ךיז ןופ טירש א הףיוא טקורעגּפָא ךימ טָאה ,רעטלוש ןיימ

 "ל?פיינעג םע יטסָאה וװ, :ןָאפעג גערפ ַא ,סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ קיד

 !ענליװ ןיא ---

 ?דיי ַא טסיב --
 !אי ---

 ?םע ךיז טמענ ןענַאװנופ !ןושלנשיסור ַאזַא טימ ענליוו ןֹופ דיי ַא --

 !רערעל עטוג טַאהעג ןוא !דַאז;טַאג א --

 ןםיוא ןעוועג .ןלײצרעד טײל סָאװ טרעהעג !ןיוש ךיד ןעק ךיא ---

 טסעװ .ןבָאה רימ ןפרַאד עכלעזא .רענייב טימ גנוי ַא טסיב .רַאפנעמַאזוצ
 שפיװעיַאלַאקינ יַאלָאקינ ןיב ךיא ?קסַאקרעשָאװָאנ ןיא רימ וצ ןרָאפ

 .וזעלעטיאָארטס
 !ןבירשעגרעטנוא ןיֹוש ךיא כָאה סנטשרע רעכָא ,ןרעג רעײז ---

 ?ןיהווו ---

 .קסוװַארדנַאקקעלַא ---

 .לַאז ןקיזיר זופ !בלעוועג יד רעטנוא םגיילעצ ךיז טָאה רעטכעלעג ַא

 :גוא טסעוװ !ַאנװַאלװַאּפ ַאגלָא וצ םוק ?סָאװ יצ ,טָאידיא ןַא טסיב ---

 ןייד .טַאדידנַאק ןקיסַאּפ רעמ א ןבעג ךיא לעװ רָאטקעריד ןייד .ןביירשרעט
 :רעשמַאװַָאנ וצ רעמ טגנַאלַאב ןושל שיסור ןוא םויטסַאק רעשיזיוצנַארפ

 ...ַאכ:ַאבגַאכ ...קסװַארדנַאסקעלַא וצ יװ קסַאק
 בָאה ךיא .רעגיײז ןיא טגַאה ןיימ קירנטלַאה ,ןײג טזָאלעג ךיז טָאה רע

 .מרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז
 !שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ,ץלַא טשינ רָאנ זיא סָאד --
 -- קידנחיטנעצקַא ,ןפורעגסיוא ןדירפוצמוא רע טָאה ?דךָאנ סָאװ ---

 .יסָאװ

 !טכער:ןיווװ ןייק טשינ בָאה ךיא ---
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 !געפ ייוװצ ןיא ןדמשּפָא ךיד לעװ ךיא !ןטיײקשירַאנ --

 !שטיװעיַאלָאקיג יַאלָאקינ ,טשינ ךיוא רָאי יײוװצ ןיא ---

 טקוקעגנַא ךימ ווא סנַאה ןיימ טזָאלעגסיױהַא רע טָאה טציא טשרע
 .קילב ןגנערטש ןטסנהע ןַא טימ

 ?סָאװרַאפ ---

 :ָאקינ ,ןרעלקפיוא טשינ דגיװשעג ןֹוא טכיײל ױזַא רימ ןלעו סָאד --

 .שסיװעיַאלָאקינ יִאֹי
 !ױזַא ביוא ,רָאי עצרַאװש ידלַא וצ יײג ---

 .ענליוו זייק ןרָאפעגקעװַא ךיא ןיב םנוװָא ןקיבלעז םעד
 רערעװש ַא פימ טעב ןיא טזַאלעגרעביא טַאהעג ךיא כבָאה רעטומ יד

 טאהעג גָאט ןדעי בָאה ךיא .טנעה עדייב ןיא ןעקנעלעג יד ןופ גנודניצשנַא

 טליפעג ווירכ יד ןיא ןוא דנַאטשוצ סרעטומ רעד ןגעװ יורפ ןיימ ןופ וײרב

 ..טַאלג טשינ סעּפע ןיא ןטרַאד זַא
 גיוא רעפוס רעד טימ ןבילברַאֿפ ןוא םייהא ןעמוקעג ןיב ךדיא זַא

 עזַארפ עשגָאזעגסױרַא:ליטש ,עצרוק ַא טרעטישרעד ךימ טָאה ,גיוא ףיוא

 :ןּפיק עריא ףיוא

 ךיא !ןילַא ןעננַא טימ טשינ רימ זָאל --- ךיד טעב ךיא ,דניק ןיימ -- 
 עכלעוװ ,עירעטסימ רעפיש ַא ןופ בױהנַא ןַא זיא סָאד .ריא רַאפ ארומ בָאה
 ּפַאּפע םער ףיוא .ןעלקיוורעדנַאנופ ךָאנ ןיא סע ןעװ ר ש פ א ןלעװ רימ

 רעד ףיוא עזַארפ יד זַא ,ןבענוצ רָאנ ךיא ליוװ גנולייצרעד רעזדנוא ןופ
 ;רַאפ;בלַאה ןוא םינּפ ןטרעמַאמעגסיוא ןופ טכיל ןיא ןּפיק עסַאלב סרעטומ

 דלָאקַא ר ע ט ײ װ צ ַא רימ ראט ןעוועג זיא סָאד -- קילב םענעשָאל
 !+לדניק ןיימ ,קידקוש וטסיב סָאװ, :סרעמָאפ ןכָאנ

 2נעגנַאגרַאפ רעטייוו ןופ ןוויטָאמ ריז ןיא ןגָארט ןביוהעגנָא בָאה דיא
 ךיא ןעוו טליּפשענּפָא דיז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג !יא ןטכַארטנײרַא ,טייה

 :ורפ ןֹופ ןטסַאל טליפרעד כָאה ךיא .ןעוועג טשינ טלעװ רעד ףיֹוא ךָאנ ןיב

 תובאה ;קוסּפ רעד ןגלָאפרַאפ !בױהעגנָא טָאה ךימ .רעקילדנעצרָאי עקידרע
 עביל עטקיטײװעגנָא טייהדניק ןופ ןיימ .הניהקת םיגבה ינשו רשכ ולכאי

 ...םקיטייוװעגנַָא רעמ רָאנ ןרָאװעג זיא רעטומ רעד זו

 זיולב טשינ ןבעפ סָאד ןריקַאטַא ןביוהעגנָא המחלמ יד טָאה םוהַא זוא

 ערַאבלפיממוא ןיפ םיטילּפ ךרוד טשינ ןוא ןטלַאּפש;סגנוטײצ יד ןופ

 .טנָארפ םייכ טרַאה ןעוװעג ןיוש זיא ענליוװ --- ןפיבעגנמנָארפ
 ערעזדנוא ףיוא ןטיש !בױהעגנָא זיוש ריז ןבָאה רָאיבלאה ןטײװצ ןיא

 .ןעמייה ערעזדנוא ןופ ?גיצ ןוא םעקלַאב יד ּפעק
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 שוריג רעד ןלַאפעגּפָארַא ןעקמיה ערָאלק ןופ רענוד ַא יװ זיא תועובש

 ...עגווַאק

 !עטכישעג ר עש י ס ו ר !ופ לטיּפַאק רעכעלרעדיוש א זיא סָאד

 רעבירַא ןענעז תוליח ענײז תעב ,ףירגנָא סאנוש ןופ ןערב םצע ןיא

 רעדעי ןעװעג קיטיונ ןיא סע ןוא ןםסײרּפײהרזמ ןיא ץענערג עשיסור יר

 :ָאקטּפיוה ןטשרעביוא ןופ כַאמש רעד טיג ,עמהַאפטַאלּפ עדעי ,ןַאגַאװו

 ןצנַאג זופ ןלָאז העש 48 ןופ ךשמ ןיא זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא סױהַא רידנַאמ

 ןופ--םַאנסױאןָא | ד = ע ? ַא ןרעװ טרעטיײוורעד טיבעג:ץענערג
 יד ןופ סױהַא טפרַאװ ןעמ ...!רעטלע ןטספיט ןופ םינקז זיב רעדגיקגיוז

 :עג ןֹופ סױהַא טיצ ןעמ ...ןטנעמַאקידעמ ,סנאיװַארּפ ,עיצינומַא ןענַאגאוו

 טימ םעיניל:ןַאבנזיא יד טמענרַאפ ןעמ ןוא ןענָאנַאװ רעטרעדנוה דיורב

 ...םישוריג רעטנזיוטײרעטנזיופ

 ;-עּפ םואעד םעווק ,, :םגָאז שרָאװכירּפש עשינײטַאל עשיסַאלק םָאד

 רע טמענ ,ליוװ ןטכינרַאפ טָאג ןעמעוו ..."טַאטנעמעד סואירּפ ,טלוװ ערעד
 ןָא זיא טיבעגײץענערג ןופ ןדי יד טימ השעמ יד !לכש םעד ּפָא רעירפ

 סָאװ ,טכַאמ רעד יב לכש םענעמונעגּפָא ןֹופ םָאטּפמיס ַא ןעוועג קפס םוש

 | דנַאלסור ןופ תולרוג יד שמיטשַאכ טָאה



 טליפש עמ -- ןוא טגניז עמ ,טלנַאװ עמ .זז

 ןוא תועוכש גָאט ןפשרע םעד ירפרעדניא ףלע םורַא קידנעײנסױרַא

 ןשמנעמ רעטרעדנוה ךיז ןעיצ ןאב םצ זא ,ןעזרעד ךיא כָאה ,סָאנ
 מַאה םָאד .דעלגירק ,רעשעלפ ,קעז ,סעקישָאק טימ -- ןעיורפ סנטסיימ

 עגעמוקעגנָא יד רַאפ ןיּפש ןגָארפעג עגליוװ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 :עז סעינילןַאב עטשרעטניה יד ףיוא .ךעלשעטש עקימורַא ןוא ענולָאק ןופ

 :רַאפ גנערטש ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ רעכָא ,ענָאלטש יר ןענַאטשעג ןענ

 .ןײרַא טָא יש -| ןזָאלוצסױרַא ןצעמע ןמַאב

 ןופ טאלב ןייק טשיג -- ןעזרעד ךיא בָאה --- ןענָאלעשע יד טָא ןיא
 ענוװָאק שוריגע :לּפעק ןרעטנוא ןרעװ ןבירשרַאפ ףראד סָאוװ ,סקנּפ

 ןַא ,שינעלגָאװ רעקירָאיטנזױטײװצ ןופ ּפַאטע ןַא רַאנ -- "ה"פרת

 ;נַאװ א דָאנ !רעװט רעדָא קסנעכָאמס ןייק ענװָאק ןופ טשינ -- "ןָאלעשע ,

 ,ענליוו ןיא ,טנייה תוס םוצ לבב ןוט ,רושא ןייק םירצמ ןופ --- גוצ:רעד

 ךעלנירק טימ) טשרוד םעד ןשעל יז ןוא ןוז יד גוצ רעײז רעביא טנערבכ

 ןופ ןעיינש ּפעק ער יז רעביא ךיז ןטיש ןעוושץעגרע ןוא וושץעגרע ;ךלימ

 :רעזײבעצ ןלעװ וושרערנַא ךָאנ ןוא סעכורעװַאז:רעטניװ עטעוועשובעצ

 טעװ רענייק ןֹוא רענייטש ןופ לובמ א יז ףיוא ןזָאלּפָארא !עלמיה עמ

 |ק י ב ײ אה -- ןופ גוצ רעד ןיא סָאד .ןקוקמוא טשינ ייז ףיוא ךיז
 !יד וו

 ערעײז ןופ ןרָאװעג טלצרַאװעגסיױא ןענעז םישַאבעלַאכ) רעגװַאק

 סָאװ ,םָאומש א ןיא סע ,המהלמ רעד !ופ דָאזיּפע ןַא זיא סע ...ןעמייה
 | ַא ר ע ב ַא  ..םייוניע ןוא ןרערט עריא ןופ םי ןיא זײרַא טסילפ

 ןופ דָא ר ב ר עד טָא יװ ,הע ט ײר ב רוע ישי יא
 ןופ גָאט םענעי רדימ טָאה םיצשות רע גװַא

 ױ ליב סָא ד ןעזע גס יוא ונית רות ן ת מס ןמ ז
 .טײ קט לג ָא װר ַא 8 רע ש יד ײ ןו



 בָאה ךיא :ײ ז-- !געװ טשינ קידנפכאהט ,ןאב ןופ קעװַא ןיב ךיא

 ןופ ןשינעפיט עטספיט יד ןופ טָאה ריס .ז ד נו א ןגעוו -- טכאהטעג

 :הלאש יד טרעבגעעג ןריהעג ןופ ןעלקניוו עטסרַאבליפ יד וצ זיב ןסיוװעג

 | ?רימ ?ר י ס "?רימ ןענעז רעווע

 רענליװ יד זַא ,העידי א ?ײרּפשרַאפ ךיז טָאה םורַא געט עצרוק ןיא
 ךיז טָאה טָאטש ןיא ...רעגװָאק יד יװ ?רוג רעקיבלעז רעד טראוורעד ןדיי

 ןיא רַאפַאנרעבוע םוצ ..הללי א ןעמייה יד ןיא ,קינַאּפ א ןבױהעגנָא

 :ןעװעג ןענעז ןמאנעלעד  ײווצ זא ,קנעדעג ךיא ;עיצאנעלעד א קעװַא

 | ...ועיאילעב ...ןוא ששיװָאמינוב

 ףיפ יד ,ןרעװ טריפָאנרַאפ --- ייברעד ןפלַאה רימ זַא -- ,זומ ָאד

 2װ ַא * ר ע װ -- רָאפַאנרעבונ רעד רעכלעוו םימ ,גנושלַאה עכעלשטגעמ

 ןכָאה ריס .טײלגַאבסױרַא ןוא ןעמונעגפיוא עיצַאנעלעד יד טָאה -- ן| י ק

 ריס ןֹוא ,זדנוא םורַא תועשר ןנעװ ןדער ֹוצ ?יפ ר ע ײ { עכט יד

 ןופ ןַאפ ןפיוא סָאװ ,טייקכעלששנעמ ןופ ולַאפ יד גרַאק רעײז {ריטַאנ

 ,ןרעװו טריפַאנראפ יאדווא ןוא יאדווא זומ םיוקשילאיטסעב רעטעשיועצ

 יד ןבעל ,םוקמוא ןוא ןכיור ןשיװצ ,םירבק ןוא רעטייש ןשיוװצ ?ײװ

 סָאװ ,ס ש | ג ןופ סגּפָארש ןוא ןעקנופ יד קנַאדַא ענעבילבעג:ץנַאג

 ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד םפונ ןוא !רעטימעג ערעײז ףיוא ןנָארּפ ןשטנעמ

 | ..ןפיצרעד ןעמ ףרַאד סטוג ןנעװ ןוא

 גטנעעג ןוא טרעהענסיוא עיצַאגעלעד עשידיי יד טָאה ן!יקוװַאירעװ
 ,ןםיא טרעהענ טָאפש רעד ןיא טכַאמ יד יװ גנַאל ױזַא זַא ,םרעפ

 עשירעטילימ בילוצ ביוא ןוא .םייה ןֹוא ךַאד ,ןרעי ראפ רע טרישנַארַאג

 ביוא ,טנַאדנעמָאק ןשירעטילימ םוצ ןײגרעבירַא טכַאמ יד טעװ תוביס

 .ןַאד ,ןרעטנעענרעד דיז טעװ אנוש רעֶד

 ;רעד טעוװ סָאװ ,ןָאלעשע ןיא רעטצעל רעד ןײז ךיא לעװ ןַאד ---

 רענליװ ענימ ךיא ?עװ טָארַאב סטַאג ףיוא .םיבשות רענליװ ןרעמטייוו

 רעשידי רעד ןבעגרעביא סָאד ךיא טעב ךיא ,ןזָאלרעביא טשינ

 | .גנורעקלעפַאב

 .מרעטכיילראפ ןרָאװעג רעפשנע אזא ןופ זיא ץפיז ןיא טשינ

 ?יףמיירג, -- ךייש סָאװ ."ןטיירג, !כױהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ךָאד
 קידנבָאה ,קירוצ םישדח 10 ףפימ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ יװ רעסעב טשינ

 .ןגָאװ א ןגעוו טכאהטעג טשינ -- ןוא "סוס , םעד טפיוקעג

 שז שב ןפ



 םישדח עכעלפע יד רַאפ ."קינרָאװד , א זיוה ןיא טַאהעג ןכָאה רימ

 טכַארטַאב ךימ שָאה קינרָאװר רעקיזָאד רעד ןעוו ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ

 טימ ,עדריװ עכעלשטנעמ יד טרינַאּפמיא רימ טָאה ,סָאבעלַאב ןרנ

 רעד ...ןטכילפ ענײיז םיול קירגעמוקנײרַא ,ןטלַאה ךיִז טנעלפ רע רעבלעו

 :םיא ֹוצ קידנגָאז ,םיא "זָאלעצ ,, ךיא זא ,ןהנעפ טנעלפ רעטלַאװרַא

 ןופ ןעזעגּפָא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא ןוא ,('ודע -- טשינ) "ר וי א

 טימ ןליפסיוא ןטכילפ םצע ענײז טעװ רע זַא ,םימעט "עלעיּפיצנירּפפ
 .םיא ֹוצ גנואיצַאב א ז ַא יב טפאהנסיוועג רעמ ןוא סיילפ רעמ

 טימ שטנעמ רעדנטָא ןיװעגסױרַא ךיז טָאה קידנסיױטשּפָא יװ רעבָא

 ;םיוא ןוא ענװַאק שוריג זכָאנ קידנעמוקנײרַא ןעוו ,עדריוו רעכעלשמנעמ

 ןדלָאמעג לָאמַאפימ רע טָאה ,םינינעגגָאט ןגעװ גנונעדרַארַאפ ַא קידנרעה

 .ןּפיל עטמירקעגסיוא יד ףיוא ?כיימש ַא טימ

 ,רעירפ גָאפ א !םינינעגגָאט יד ןגעװ !גרָאז וצ ַאד זיא סָאװ --

 יא -- טשיג ,ןציז ךיא לעװ ןלעטָאפ עכייװ יד ןיא -- רעטעפַעי גָאט

 !רטָאיּפ ןציז ס ש י ג ןלעטַאפ יד ןיא מעװ ריא --

 .םקידנערַאפ טשיגנ יברעד ךיז טָאה סעומש ''רעביל , רעד

 שפיװָאליאכימ קרַאמ רערעל םענעזעוועג ןיימ ןטעברַאפ בָאה ךיא
 .טליצרעד רענעײל םעד לייש ןטשרע !יא בָאה ךיא ןכלעװ ןגעוו ,טַאש

 ,עיגילער יד ןפיבעג טַאהעג תוביס ענעי רעדָא יד בילוצ ןכַאה סָאװ ,ןדויי

 יר ןופ רעקידײטרַאפ עסייה רַאֿפ ןזיװעגסױײהַא געט ענעי ןיא ריז ןכָאה

 ןוא הריד רעזדנוא ןופ ןעלסילש יד ןבעגעגּפָא ןטאש בָאה ךיא .ענעטילעג

 טעװ םײהנזעװנָא ןימ :קיאור ןײז ןָאק ךיא זַא ,םיא ןופ םרעהעגסיוא

 ..םטונ ןוא בָאה ןרַאפ גנורעטשעצ ןופ הביס {ייק ןייז טשינ

 ןבָאה ןעײמרַא עשטייר יר םגח .ןעמוקעג טשינ ןיא וצרעד רעבָא

 ןרָאװעג טצעזַאב ןיוש ןיא סע םגה ,טרעטנעעגרעד גָאט ןדעי טימ ךיז

 ...םריפענכרוד טשינ שורינ םעד ענליוו ןיא ןעמ טַאה-- עשרַאװ

 ןטרָאג רענידַאנרעב ןיא זיא ,רעטײװ קעװַא ןענעז ןענָאלעשע יד ןעוװ

 :םעקרָא ןשינָאפמיס ןופ טרעצנָאק ַא ןעמוקעגהָאפ טנוװָא ןקיבלעז םע

 רעגנוי ראג ךָאנ טלמעי רעד טָאה טריגיריד זַא ,רָאלק קנעדעג ךיא ..רעט

 ןרעמונ עכעלפע ןעוועג ןענעז םארגַארּפ ןיא .יקסנישזעליײװ --- םנעגיריד
 דיל ַא,, ןוא ?"דיל:מסברַאה א, -- ערעדנַא ןשיווצ ,ןיקסוװַאקיישש --- זופ

 ןעװעג ןיא עשַארג רעד רַאפ ןיירק רעטסױצענּפָא רעד ."רעטרעו ןָא

 ןיא םירפוצ רעד ווו ,םיוצ ןרעטניה רעבָא ,טפלעה א ףיוא טליפעגנָא

 עקידבופ:בו ןיא ןדי ןענַאטשעג ןענעז ,רעטלָאצאכמוא ןא ןעועג
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 טָאה ןלייצ .רעפרעדנוה רעדָא רעקילדנעצ :ןגָאז טשינ ןָאק ךיא ...םידגכ
 וצרעד קשח ןיײק ךיוא רבָאה'כ יא טזָאלעג טשינ רעטצניפ רעד ןיא ךיז

 לא ר ַא כ א טהעטישרעד ןיא טשאררעביא סָאה ךימ לײװ ,טַאהעג טשינ

 רַאברעדנוו סָאה סָאװ ן}ע מיט ש ר עק יי? דגע צ ןופ

 ?וָאקישש-- רעטסעקרַא ןיפ סענורטס יד טימ ןעגנוזעגפימ שילַאקיזומ
 | ....קיזומ םיקס

 .רעבָא ,געט עקיטנייה ןֹופ טונימס 18--10 ענעי ּפָא טליט רָאי 8

 עפשרע יד טימ ןרָאװעג טליפעגנַא ץרַאה ןיימ ןיא ןשונימ ענעי {יא

 טרעכגעעג םָאה ךימ סָאװ ,ענארפ רעד ףיֹוא הבושת רעד ןופ רענרעק

 ןקיבײא ןופ --- גוצ ןפיוא טקוקעג בָאה ךיא תעב ןהעשננרַאמירפ יד ןיא

 טשינ !| ײ 1 ?"דײ, -- סע ןיא רעװ ?"דיימ םע ןיא סָאװ :רעלגָאװ

 טשיג !רעוופ ןיײק ענװַאק !ופ טייג סָאװ ,ןָאלעשע ןיא ןציז וצ גונעג
 יד ֹוצ ןרעהעג וצ גונעג םשינ !ריקליו ןדליוװ ןופ ןברק א ןײז וצ גונעג

 ןגָארפ לב םדוק ןעמ זופ ש י ד ײי ןײז ֹוצ !עטּפשמהַאפ ןופ !טכיש
 ךרור ,טײקיטסיײג רעטרעטיײלעג ןופ ןעגנוצנַאלפ ןוא םידעפ יד ןצרַאה ןיא

 .רעטריזילַאטסירק רעטנזױטרָאי ןופ תופידר ןוא םייוניע

 -- רעטרעװ ןַא דיק סיקסװַאקײשש ןעגניז ןוא ײ ז ןעײטש טָא

 ןגרַאפט הנכס יד ןעגנעה טלַאװ פעק ע ר ע ײ ז{ רעביא ?שינ יװ ױזַא

 ײז ןיא טשינ יװ ױזַא ;טײקטלגַאװרַאֿפ רעקיבײא ןופ גוצ ןיא ןציז וצ

 ןעגניז ײז ...םירזכא ןוא םיעשר ןופ !טפיג ןוא ןלייפ יד טליצעג ןטלָאװ
 ןוא דיל ןופ ,רפס ןופ קלָאפ םעד וצ הליפת ןיימ שגניז יײז טימ ןוא

 !קנאדעג ןעיירפ ןופ

 ןײד ןעגניז ?עוװ ךיא .גוצרעדנאוו !ײד וצ רעהעג ךיא :סייוו ךיא

 !ריש ןײד ןגָאז ?עוװ ךיא !דיל
 סטָאמש רעד וצ ןעמוקענוצ ןענעז ןשטייד יד זיב םישדח יײװצ יד

 טימעג םענעטלָאּפשעצ ,םענעסירעצ ןופ םישדח רימ רַאפ ןעוועג ןענעז

 םיס ןבײלב ?ךיז טימ !עמַאמ עקנארק יד ןריפ :ךיז טימ ףמַאק ןוא

 זיא "רעמאעפ , לײװ ?רעטאעט ןופ ךיז ןסײרּפָא טסײה ס ַא ד ?ריא

 !רעטאעט ש י ם ו ר -- רימ רַאפ ןעוועג

 ױזַא יװ קידנקוק ,ןדער טרעהעגפיוא רימ ןבָאה יז ןעמענטימ ןגעוװ

 ןשסנעמפ טימ עטּפַאטשעגנָא ,ןענַאנאווטכארפ ..ןגוצ יד סיוא ןעעז סע

 =ַאו יד ןשיװצ טראפ ןעמ ,רעכעד יד ףיוא טציז ןעמ ...גנירעה טימ יו
 - ..ּפערט יד ףיוא ,סענָאג

 ?לעניב -- ר ע דָא ע ס ַא ס :טױײטש עגאהפ יד
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 ,ןעעז פלָאװעג בָאה ךיא ...דלאו רעטערקאז ןיא טניווװשג טָאה יז
 טנַאקעג טשינ בָאה ך י א רעבָא ?ןײלַא ןכָאװ ןטלַאהסיױא טעװ יז יצ
 .ריא יצ ןפיופ רדסכ ךיא געלפ ...געפ ייװצ יװ רעגנעל יז ןעז טשינ
 .עליש:ר עק גוי רעד ןופ ןינב רעד ןענַאטשעג ןזיא עקנַאלוהָאּפ:ןילק ףיֹוא

 ןגר אמימנייה ןפרַאד סָאוװ ,סרעקני עגנוי סעּפורג ןפערטנָא געלפ ךיא

 סָאד ןעננולקעג קידנעטש טָאה רעוא ןיא ןוא טנָארפ ןפיוא ןײגקעוװוַא
 :דילרעקנוי ערעילוּכָאּפ

 ,,טחעע6 סטחטפנ 60068016+

 ,רלעפטכַאלש ןופ םהעלרדָא עביק ,טפָאלש)
 !םור ןקיבײא ןיא טלַארטשַאב

 רפעהסגירק ןופ רעברָאל יד !עילב סע

 (.ור רעקיבײא רעיא םורַא

 א ףיוא ,"םנ, א ףיוא טראוועג .סולשַאב ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא

 ןײרַא רעכָא ןיא רעטומ יד .דצה ןמ סיוטש ןטצעל א ףיוא ,ילוק תבע

 ריא רַאפ ןברק םעד ?יוו יז זַא ,ןדלָאמענ טייקטסעפ טימ ןוא רימ וצ

 זיא'ס ?ײװ ,ןעמֹוק סױרַא טשינ סטוג ן{ייק ןָאק ןופרעד .ןעמעננָא טשינ

 ןײמפ ,ד י| ןרעהענ ט ז ו ס ודע .געוסייא רעכעלריפטַאנ ןייק טשינ

 ןופ ןעקנעש וטסנָאק רימ , .טגָאזעג יִז טַאה --- "ןעמַאמ רעד טשינ ,ןוז

 רעה ןוא טײהרעטנוזעג ראפ-- ן} ר ַא י טשינ רעבָא ן| הע ש ןבעל ןײד

 ."ןטכארט ױוצ שרעדנַא ףיוא

 ךיז ןכיוהעגנַא !וא "ןפכארט ֹוצ שרעדנַא  טרעהעגפיוא ךיא בָאה

 כַאנ זיב ירפ ןופ געט ענעצנַאנ ןציזּפָא ןגעלפ רימ .ןענעגעזעג ריא פימ

 ...םינּפ יא ךיז ןקוק ןוא

 ?רעקינײװ פשינ ךָאד !דניק ןיימ ,רָאי א ףיוא קעװַא שסרָאפ וד ---

 !עקנימאמ ,יירד ףיוא טשינ בייא ---

 .טנעה יד !יא ּפָאק ריא ןפלַאהַאב טָאה יז

 רימ טָאה רעטומ ןייז ןכלעװ ,רֹוחב ןגנוי א ןעמונעגטימ בָאה ךיא

 :ַאב ןוא ןיקסװָאלָאטיָאװ טרידנעמָאקער םיא בָאה ךיא ."טיורטראפנָא;
 ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ...עּפורט זיא ןעמענוצנירַא םיא םכסה ןייז ןעמוק
 ענליוו ןופ ןיא 1015 טסוניוא 12 םעד !יקסמַאק סירָאב ,,יקסמַאק ---

 .תוצ רעשיסה ר ע סט צ ע 2 רעד ןעגנַאגעגּפָא

 .ראדנַאשז א ןפלָאהעג רימ טָאה ןָאגַאװ ןיא ךיז ןעמוקַאבנירא
 זיקסוװָאלַאטיָאװ םימ טקאהטנָאק ןיימ ןזיװַאב בָאה ךיא ןכלעװ ,ריציפָא
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 ושטנעמ ענייז ןלױפַאב טָאה רע {ןַאזעס:רעטניװ םוצ טרָאפ רָאיטקַא ןַא
 ןיא רעטוס יד .ןײטש ,ןציז ,ןגיק ןענָאק לָאז ךיא ןענעדרַאנײא ךימ
 ױװ טריװרעסכָא ןוא םינּפ ןפיוא לכימש !קיטסול א טימ ןענַאטשעג
 ךימ םורא םעיאמש רע יװ ,םרַאדנַאשז ןטימ ןסעומש רימ רעלדניירפ

 ;סיֹוא רימ רע טָאה .ןטסעבמא יװ ןעוועג ןיא ץלַא ןעוו .ןענעדרָאוצנײא
 | ;טנַאה יד טקערטשעג

 זיב רימ טגננילק -- ענליוו רעשיסוה א ןיא !עזרעדיוו םוצ --
 ' .עזארפ ןייז רעוא ןיא םנייה

 ןַאק ןבײרשַאב סָאד ..ןעמַאמ יד ןעמענוצמורַא שונימ יד ןעמוקעג

 !טשינ ךיא

 טרָא ןיפ ןריר ךיז םעוו גוצ רעד ןזא .דניק ןיימ ,ןײרַא ךיז ץעז ---
 :ַאװ רעלַאמרָאנ ןייק טשינ ךָאד זיא'ס :ןעגנַאלרעד ןענָאק טשינ וטסעװ
 י- .שוק א ךָאנ .שוק א דָאנ .ןַאג

 !ךיז ןדייש טשינ !דיירפ ןוא טיונ ןיא ,דעלרעדניק ,ןעמַאזוצ רָאנ ---

 עקיצנײא יד -- ךיז טכוה !טגקָאפעג הצע רעד רימ ןבָאה רָאי ירד יד
 ."ןבעלנעמאזוצ , רעזדנוא ןופ ןרָאי עלַא ראפ רַאי יירד

 ?ןָאנאוװ עטסיוטשעגפיונוצ ןופ גנַאלק רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ןיב ךיא .ןָארעּפ ןופ ןסירעגּפָא דיז ןבָאה !ענָאגאװ עטשרע יד ;ןקיט

 רעטײלגַאב רס ןייק ןענעז ןָארעּפ ןפיוא .ןָאגַאװ ןיימ ןיא ןעגנורפשעגניירא

 :אטשעג זיא עמַאמ יד ...עמַאזנייא זיופב ..,עקיצנייא זיולב  ...ןעועג טשינ
 ."עטכער רעד טימ טעכָאפעג ןוא טנַאה רעקניפ רעד ןיא לּפע ןא טימ וענ

 ןופ ךיֹוה רעטכידעג א .ּפָאק ןפימ טלקָאשעג קידנעלכיימש טָאה יז
 'ו .טקעדאב רימ ןופ גנַאהרַאפ ַא טימ יװ יז טָאה װיטָאמַאקַאפ

 יד ןסירעגּפָא ריא ןופ טָאה ךימ .ןעז טשינ ןיוש יז ךיא ?לעװ רעמ
 | . !רעטַאעט שיסוח --- ןבעל ןיימ ןופ דַאז

 ...םיא םימ ןדייש ךיס רבק ריא טעװ םוהַא רָאי ט ןיא
 ;רַאפ ךיור ןיא םעד ייברַאפ טשטילגעג םַאזגנַאל ךיז טָאה גוצ רעד

 פמיה ןפיוא ןעזרעד ךיא כָאה ךיוה ןצראווש ןרעביא .ןָארעּפ ןטליה
 ,דָאװַאזןפנָארב רעד טנערבעג טָאה סָאר ,ןעמַאלפ ןוא םנקלָאװ עטיור

 ;ּםָא יד -- גנַאגמוא ןיא ןסייהעג ןַאד סע טָאה יַאקלָאּפָאנָאמ ,, ---

 .ןדנוצעגרעטנוא םיא טָאה טכַאמ עשיסור עקידנטערש

 .רעטאעט ןליּפש עגיארקוא ןייק רָאפ ךיא
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 לעפ עייג ַא רעטנוא .ז

 :ירשעגסיוא ןא װָאבישזנ ףיוא ךיא רעחרעד 1921 רָאי בױהנַא ןיא

 -- "!שטיװָאנימאינעװ י ד ַא ק ר א;

 ...םמערָא עטײרּפשעגסױא טימ שטנעמ א טילפ רימ וצ זוא = |
 .טנערפעג םיא ךיא בָאה --- ?קסוװָארדנַאסקעלַא ןופ סייז ריא ---

 ןופ -- שודיח טימ רימ ףיוא קידנקוק ,רע טרעפשנע -- ָאי --
 ?טלעטשענטסעפ ףכית ױזַא סע ריא סָאה !ענַאװ ןופ ...קסוװַארדנַאקקעלַא

 ךימ טָאה ןעמ וװ ,טָאטש עקיצנייא יד ןיא קסוװַארדנַאסקעלַא

 .רדסכ ןלייצחעד רימָאל רעבָא ..."ידַאקרַא :ןפורעג
 ךיז ?ָאה רעטומ ןימ שקעדרַאפ רימ ןופ טָאה סָאװ ,ךיור רעד זַא

 ,ןַארעּפ םענעבילבעגשטניה ןיא שקוקעגנײרַא בָאה ךיא ןוא טײרדּפשעצ
 :יוש א ןעמונעגמורַא טָאה ךימ ,ןעוועג טשינ טרָאד ןיוש רעטומ יד ןזיא

 טשינ 5 ַא מס ג ײ ק ןיוש רעמ יז לעװ ךיא זַא ,קנַאדעג רעכעלרעד

 ד רַאנ טשינ -- ןצהַאה ןופ ןסױטשענּפָא םידיב בָאה ךיא זַא ;ןעז

 ה ךיא ןַא ;כָאה ךיא סָאװ ,ע ק י צ נג ײ א קָאד -- עמסרעייפ
 ...חבזמ ןטכארפעגסיוא 1א ףיוא ןברק א טכאהבעג

 ןיב יצ ,הנעג ששינ ס ײ וו ךיא זא ,ןייז הדומ דעלרע ליװ ךיא

 בָאה ךיא רעדָא םנעה יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנײא ןציז ןבילבעג ךיא

 טזַאלעג ךיז זוא טײקנכָארבעג ןוא שואי ןופ גנומיפש יד ןכַארבעגרעביא

 ךיא תעכ זַא ,ןכירטשרעטנוא ָאד זומ ךיא רעבָא .י"רעטייוו ןבעל , ---

 קידנבָאה ,סַאג ןיא סיורא לָאמ עמשרע סָאד קירוצ םישדח 11 טימ ,ןיב

 שירפ טניײיה רימ זיא סָאד) ,רעמָאפ !כָאנ העבש ןופ ןענַאטשעגפיוא
 :עג ןיב ןֹוא (קירוצ רָאי 48 טימ גָאט םענעי יװ ױזַא טימעג ןיימ ףיוא

 ןורעג עניימ עלַא ןבָאה ,סַאג "רעטיירב , רעביא עקשזַארד א ףיוא ןרָאפ

 טָאה דײרט א סעּפע ;| ב ע ? ןופ ליפענ א םימ טליּפשעג םידעפ ןוא
 טָאה יז רעבָא ,טפעשעג ומכ ךיז בָאה דיא רעכלעוו רַאפ ,ןעמונעגמוחַא ךדימ

 ...ּפַארא זיב ןביוא ןופ טשרעהַאב ךימ
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 ןײמ ןרַאפשוצנָא לטעפ א טכזעג ךיא בָאה ןָאגַאװ ןיא טציא

 ןיא ץלַא לייוו ,ןעניפעג טנַאקעג טשינ םיא בָאה ןוא ןבעל קידרעטײװ

 1 ז סי ב ס ג ס י װ ע 2 ןופ קיפיײװ ןיא טקײװענסיױוא ןעוועג זיא רימ
 ,טָארַאב םספטָאג ףיוא טזָאלענרעביא !עמַאס עקנאהק ןײימ בָאה ךיא ןא

 ןעננילעג טשינ טעװ ךאז ןייק ןוא ץעגרע -- ןוא ןָאלפליה ,זָאלצוש ,ןײלַא

 עמַאזניא יד .ןפייקוצסיוא ןיא ןקיפכעראב ֹוצ ןכעל ןיא םירש םעד טָא

 עלַא ףיוא ןײגכַאנ ריס טעװ טנַאה רעקניל רעד ןיא לפע ןפימ טלַאטשענ

 ףרֹוװרַאֿפ םימ ןוא ןגיוא עניימ רַאֿפ ןייטש טעוװו ,ןגעוו עקידרעטייוו עניימ

 ךוא ןסקױטשענּפָא ןעמַאמ רעד ךיא בָאה געווײדייש ןפיוא זַא .ןענַאמרעד

 לַאה !ףיר םעד וסױטשענּפָא .עגיב רעד וצ גגארד | ײ 0 ןבענעגכַאנ
 ֹו

 םימ ,ןטנעמעלע זופ ןענַאמשַאכ זיא ןָאגַאװ רעזדנוא ןיא םלוע רעד

 .ךארּפש עמאזנײימשג א ןעניפעג וצ ןעװעג טכייל טשינ ןיא רימ עכלעוו

 םיבשֹות ר ע נג י װ ערעדנא רַאפ ןיב ךיא סָאװ ,ךַאד ןיא השעמ יד

 רעצנַאג ןיימ ייס ,ןושל:שיסור ןיימ ייס "רענליוו, רעשיּפיט ןייק ןעװעג טשינ

 .דניק רענליװ א ןיב ךיא זא ,טנָאזעג תורע טשינ טָאה ךיז ןעמענאכ ןפוא

 .ןַאנַאװ ןיא ןקידנזירטימ ןשילוּפ א טלוב קנעדעג ךיא

 טגנעזעג ריז בָאה ךיא יװ ,םער וצ טקוקעגוצ טַאהעג ךיז טָאה רע

 םייב טנַאה יד טקירדעג בָאה ךריא יװ טקוקעג טָאה רע ,רעטומ רעד טימ

 :רעפמנע ןײק ךיז ײב ןעניפעג טנַאקעג טשינ טָאה רע ןוא םרַאדנַאשז
 םע בָאה רךיא ?ןריפקארפ ךיס רע לָאז ױזַא יװ ?ךיא רעהעג ןיהיװ

 :ָאנניא ֹוצ ךעלפעה םיא ןסָאלשַאב בָאה ןוא טונימ רעטשרע ןופ טליפרעד

 ַא טרעיודעג טָאה סע .עדריווטסבפעז ןוא טכיזרָאפ ןופ ?יפעג םיוא ןריר

 יט .(תעפ תעמ 10 טהעיודעג טָאה וועיק זיב געװ רעד) רעמ רעדָא גָאפ
 ;טנַא ןופ ןעגנויצַאב טלעטשעגנייא ןעוועג ןיֹוש ןענעז םורַא ןעמעלַא טימ

 ?עגנָא ךָאנ טָאה םיא יכגק ןיולב ...ןרעדנַא םעד רענייא ןפפעה ,ןעמוקננעק

 .טלעק יד ןטלַאה

 אפ ןפײװצ ןופ ךיז סָאה ןרעזדנוא זופ ןעגַאנַאװ ייווצ- ןיא

 ַא ןיא .ןטַאדלָאס קיסיירד ןוא עכעלפע ןופ גנולױטּפָא ןא טריפאווקנייא

 יד וװ ,עיצאפס א ףיוא ןעמיקעג רימ ןענעז רעטעפש 2 רעדַא העש

 סָאװ ,ןַאלעשע ןיא זיירא ןענעז ןָאגאװ ןקידתוניכש רעזדנוא זופ ןפַאדלָאס

 ?עןדניא -- ןענַאלעשע עדיײב .קײשּפָא ןסיורג א טנַארפ םוצ טרימעג טַאה

 ןבענ רענײא ראה ןענַאפשעג ןענעז -- רעשירעטיליס רעד ןיא רער
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 טרָאֿפ ָאד זא ,טליפרעד טָאה החבח ...ןהעש עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןרעדנַא

 םָאװ ,דיירפ א רימ רַאפ !עוועג ןענעז העש עכעלטע יד ןוא ,רָאיטקא ןא

 ,ויקשוּפ--- ײז רַאפ טנעילעגרָאפ בָאה'כ ...עכײלג ןייק טשינ קנעדעג ריא

 טַאה ןָאלעשע ןופ טײװ ןייג קעוװַא ,וָאצלָאק ,ווָאסארקעינ ;װַאטנַאמרעל

 :םָא טנָאקעג גוצ רעד ךיז טָאה עדנוקעס עדעי ?ײװ ,טנָאקעג טשינ ןעמ

 ײב ןבעג 'ןטרעצנַאק, יד ךיא געלפ .רעטײװ ןרָאפ ןוא טרָא ןופ ןסייר

 יד ןיפ שכרָאהעג ןוא טקוקעג טָאה עירָאטידואא יד ןוא ןָאנַאװ ןיימ

 ךיז סענַאנַאװ עלַא ןופ ןטַאדלָאפ יד ןגעלפ טרעצנַאק ןכָאנ ...סענָאגַאװ
 :עצ יד ןסעגרַאפ טשינ ןבעל ןיא לעװ ךיא ...רימ םודַא ןעלמַאזמורַא

 טָאה סָאד .ק י ? ג ןוא דיירפ זופ קיוהדסיוא םעד ,רעמינּפ עמלארטש

 טליפרעד טלמעי בָאה ךיא .טײקנגָאלשרעד ןיימ ןופ ןסירעגסיורַא ךימ

 .פקיאורַאב ןוא ןעקנווועג רימ טָאה עמַאמ עמַאזנייא יד ןוא ,ףוראב ןיימ

 רעדער יד ןשיוװצ ...ןקַאזָאק עכעלטע ןופ טלננירעגמורא ,ךיא יימש

 ;םיוא ףור ךיא ןוא ...סעקשטַאק ןוא רעניה ךיז ןעיירה

 רעײז טימ טרעצנָאק םעד ןרעטש !ןרעװ ײז לָאז טכַאדעג טשינ --

 קנַאד א טגַאזעג יז ןיפ ענייא שמַאכ טלָאװ ...יירעשטשיּפ ןוא יירעשטיווק

 ןרעיוא טטָאנ ןיא ליומ ןיימ ןופ יװ -- ןוא !ןסעפיוא ךיז טזָאלעג ןוא

 ןטעפ א ןיא ןײרַא יז טכעמש ןוא רהעווש ןייז סיױרַא קַאזָאק א טּפַאב --

 ...ןָאגַאװ ןרעמנוא ןַאה

 !טײהרעטנוזעג טסע !ןריובעגליוװ רעיא ,םיא ריא טָאה טָא --

 בָאה ךיא רעבָא ,ןפלַאהעגסיױוא טשינ םע טלָאװ ץרַאה שידיי ןיימ

 ןופ יװ ,גָאפ ןלעה ןטימ ןיא "דרָאמ,, ןפיוא ןריגַאער וצ ןזיוואב טשינ

 :ךיא רעהרעד טײז ןטיײוװצ

 רעזהנאא טעװ סָאװ ?ּפָאק רעדליװ וד ,קזוח ןטסכַאמ סָאװ ---

 ,וד ,רעהַא זײװ ?ךוּפ ןֹוא ןרעדעפ ןיא ןָאה ןײיד טימ ןַאט טסיטרא

 !םדַא ארּפ

 דחעװש ןופ ןעמונענּפָארַא טָאה 20 רָאי א ןופ קַאזָאק רעטייווצ א
 טרעיודעג טָאה עיצארעּפָא יד .ןּפוצמוהַא ןכיױהעגנַָא םיא ןוא ןָאה םער

 טעװ סָאד סָאװ טימ קידנסיװ טשינ ,ןענַאטשעג ןיב ךיא .ףניפ טונימ א
 ןיב ריא .ןָאגַאװ ןרעשניה ןדנוװשרַאפ ןענעװ ןקַאזָאק עדײב .ןקידנע ךיז

 רעבָא .שקידנערַאפ זיא דָאזיּפע רעד זַא ,קידנפלַאה ,םעניײמ ןיא ןײרַא

 =עג ,ןָאה םענעטַארבעגּפָא ןא טכארבעג יז ןכָאה םורַא 10 טונימ א ןיא

 יטגוצ !ןריובעגליױװ רעיא ,םיא ריא טָאה טָא -- ןעײװצ ןיא ןמלַאּפש
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 :עג םילפיט עמַאס ןיא טכלַאװ סָאװ ,קילשַאש א !ןטָארבענּפָא ןוא טצלַאז

 א רָאנ ןבָאה רימ סָאװ ?בירַאפ טשינ טָאה .רעלעט ןפיוא ןגיק טגעמ

 ?נַאלרעד ךייא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ?ָאלימרעי , רעיא רַאפ ...םענעמייק

 טָאה טָאג סָאװ ,זדנוא ןופ וצ ןיוש טמענ ...דלָאג םענייר ןופ ילכ א ןעג
 !טייהרעטנוזעג טסע !ןריובעגליווװ רעיא ,ןצרַאה ןופ .טקישעגוצ

 עלעיציפָא ןופ טסוולעג טשינ רעטעּפש ךיוא ןוא ןאה ןזיב בָאה ךיא

 רָאי 00 ענײמ ןכָאה ט כ ַא מס ןוא ה כ ו 2 מס 4.ןעגנוגעכייצסיוא

 ןפ רעכַא .טנילַאב טשינ ןֹוא טקרעמַאב טשינ לָאמניק רעטאעט

 ןקורדפיוא עכלעוא טאהעג ךיא בַאה ,ע ס א ס רעד ןופ ,ם ?וע

 טשינ ןוא טפהַאדעג טשינ ךיא בָאה ר ע 0 ןא ,גנונעקרענָא ןופ

 טנגַאלרעד גָאט:שסוגיוא ןקינוז םענעי ןבָאה רימ סָאװ ,ןַאה רעד .טכיזעג

 ןעגָאלעשע ײװצ יד ןשיװצ רעלעפ םענעמייל ןפיוא !קַאזַאק יײװצ יד

 לטעלב א ןיא סָאד -- וועיק ןוא שטאמכַאב ןשיוװצ געװ ןפיוא ץעגרע

 .תונויסנ ערעװש ןופ ךוב ןיימ ןיא גנוקידירפַאב ןוא קילנ ןופ

 רעד וצ ןוא טרעצנָאק םוצ זא ,םעד ןגעוװו ןדער וציקירעביא זיא סע
 ךיז ןבָאה ןָאה םענעטַארבענגּפָא םענעברַאטשרַאפ ןטיס שינעעשעג

 טכארבעגנײרַא טָאה סָאד ןוא עקידנזיירטימ יד ןפייז עלַא ןופ טקוקעגוצ

 ..רעטימעג עעגָאלשרעד יר ןיא טייקרעטנומ ןוא טייקיטסול ּפַאנק טשינ

 ןוא רישזַאסַאּפ רעשיליוּפ רעד ןדנָאװשג ריס וצ ךיז טָאה טכירעגמוא

 :שגָאזעג ?יטש ?כיימש םענעטלַאהעגניא ןא טימ
 םנעז ריא .שינעפער יד ןזײל ןומ ךיא .ריגיינ ןיימ טקידלושטנַא ---

 ?טמשינ רעדָא ,רענליוו א

 ןיא ענליװ ןופ רָאי 17 ןיב ןוא ענליװ ןיא ןסקַאװעג ,ןריובעג ---

 .ןכַאוװ עצרוק ףיֹוא יוװ רעגנעל קעװַא טשינ ץענרע
 רעכָא ,רעטֹומ רעיא ףיוא קידנקיק ,ןעמונעגנַא דיא בָאה ױזַא ---

 רעטוס רעד רעסיוא ץלַא ןיב רעטומ רעד ןופ קורדייא םעד ןשיװצ

 רָאלק ןײק ןכַאמ טנָאקעג טשינ רימ בָאה ךיא זא ,ץנַאטסיד אזא טגיל
 ןָא רימ טביוה טציא .ךיז רַאֿפ בָאה ךיא ן| ע מ ע וו -- םעד ןנעוו דליב

 ןײז טשינ ליװ ךיא .רעליּפשוש א טנעז ריא :ךעלדנעטשראפ ןרעװ

 עשיסור יד ןופ גַארשרָאפ רעײא זַא ,ןגָאז ןומ ךיא רעבָא ,?אנאנ
 רענעעזעגנָא ןא טםנעז ריא ...םינשכרוד ןרעביא טייװ טייטש רעקיסַאלק

 יד וצ ?רעטומ רעײא וצ ?ענקיוװ וצ סע טמוק עשז יװ !רעליּפשיוש

 ?ערעיא ןרַאיסנבעל 17 עטשרע

 עמעמ יד ןָאמענ לּפַאצ א קפס םוש ןָא דיז טָאה ןײזטסוװַאבמוא ןיא
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 עמעט עקיזָאד יד ןיא "םרָאפכוב} ןיא רעבָא ,לייפ ןטשרע רעזדנוא ןיפ

 :בירעגמוא ןיײמ ןרעפשנע וצ סָאװ ןֹוא םורא רָאי 48...ןיא זעמוקעגסױרַא

 .פסוועג טשינ ןיטולחל ךיא בָאה רעגערפסיוא ןפ

 םענעמייל ןפיוא טגנַאלרעד קַאזָאק רעד רימ טָאה טונימ רעד וצ

 ,םײהננעלרַאפ רעטסּפָאפ א ןיא יטש ךיא זַא ,קידנעעז .ןָאה םעד רעלעמ

 ןוא טנפעעג םיא ,רעסעמנשאט א ןעמונעגסױהַא רישזַאסַאּפ רעד טָאה

 .טננַאק רעד רימ

 טקערפשעגסיוא ןוא ?עקלוּפ) א ןָאה ןיימ ןופ ןטינשעגּפָא בָאה ךיא

 .םיא וצ רעלעט םעד
 טימ ןלײפ ןביוהנַא ךיז טעװ ריא ביוא ,ןביילב ךייא טעװ סָאװ ---

 לעקידנזיירטימ יד

 ןַא ןיא ,טנאה רעד ףיוא טלַאה םַאדַאמ יד סָאװ ,עלע דיימ סָאד

 ךיא רימ טפכיולרעד .ןסקאוושג ענליוו יא ןוא ןריובעג ענליוו ןיא קפס

 נבעגרעביא ןופ ןכייצ סא ןָאה םעד טָא ןֹופ לקיטש א ןבעגּפָא ריא ןטעב

 .עקרעגליוװ א וצ רענליו א ןופ פייק

 הוא טנַאזעג רע טָאה ףוע ?קיטש סָאד ,רניק םעה קידנעגנַאלרעד

 יד ןעטונעגפיוא בָאה ךיא .עכלעװ ןופ ,רעטרעװ עכעלטע שיליױוּפ

 .טײטַאב "ק ַא ד ַָא ר, ןא ,קידנסיװ טשינ יו םעדןוא קיזומ
 .ייקאילמעז;

 ענליװ ןיא ,ךיא סָאװ ,עזארפ עשילוּפ עטשרע יד ןעוועג זיא קָאד

 ...פרעהרעד בָאה --- ןסקַאװעג ענליװ ןיא ,ןריובעג

 ?געשזעיב , רענליװ יד טימ ןָאלעשע רעזדנוא זיא גָאט ןפנעצ ןפיוא
 ןַארעּפ ןפיוא ןעמ טָאה קנעדעג ריא םייװ יװ .וועיק זיק זעמיקעגנָא !"םעצ

 בור םָאד ,ןריטרָאּפסנַארט וצ ןיהוװ ןעמעװ :ןּפורג "ןרישרָאט,/ ןעמונענ

 ןעװעג ןיא עיק לײװ ,טָאטש ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ ליפא ןעמ נ אז

 .,ןריפסעטָארּפ וצ טיירגעג ךיז בָאה ךיא .סעצנשעזעיכ טימ טּפָאטשעגנָא

 ןײמ ןופ ךמס ןפיוא זַא ,קידנרעהרעד ,ךעלקילג ןעװעג ךיא זיב יװ רעבכָא

 טשיג, -- ריא ןיב קסװָארדנַאסקעלַא ןיא רעמַאעט ןטימ טקַארטנַאק

 ױזַא וועיק ןיא ןציז ןָאק ...ןוא רערָאפכרוד א טרעײנ ,"ץענעשזעיב ןייק

 :ט?פפיירב םעד קנעדעג ךיא .רימ טכיולרעד טקַארטנַאק ןײמ יװ ,גנַאֿפ

 2עג רימ טָאה רעכלעװ ,שזַאּפיקע םענדַארַאּפ ןטימ קישטזָאװזיא ןקיצ

 טָאפש ןופ ןלעטָאה עלַא רעביא ןריפוצ ךימ טײרג זיא רע ןַא ,ןדָאמ
 ןעמענ ןוא םענעפילעג:המחלס ַא יװ !ריטקארפ ךיס יברעד טעװ רע ןו

 רעירפ םטשיג קישטזָאװזיא ןימ אזא כָאה ךיא) גנוניולַאב עלַאמינימ ַא
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 ;צרַאהטײרב יד ןיא סָאד :ןעזעג טשינ ןגיוא ענײמ ןיא רעטעּפש טשינ

 ;יצ ןײק ןזַא ,ךימ טנרָאװ רע רעכָא ,(!ןששנעמ רעניארקוא ןַא ןיפ טייק
 !היה ךכ -- ןֹוא ..ןגירק םשינ ךיא לעװ לעטָאה ןיא רעמ

 :אפשעג רימ ןענעז טָאפש !רעביא ןרעדנַאװמירַא ן'העש עגנַאל ךָאנ

 טשינ ...ןוא .איַאקסװשיעילקודנופ ןגעק קימַאשטשערק ףיוא ץעגרע ןענ
 | ..ןקילב ערעזדנוא זדנעוװ ֹוצ ןיהוװ שסווװשג

 שימ ריז טָאה רע .שטנעמ א ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רַאוטַארט ןפיֹוא
 גערפ ַא ?יטש ןוא זרנוא ןיא ןקוקנײרַא ןביוהעגנָא ריגיינ ןפיט ןופ ןקילב

 .ָאװ ןעייפטש רימ סָאװרַאפ ,ןָאטעג

 ןכיילבראפ ןוא םיא טימ ןרָאפ טגײלעגרַאֿפ זדנוא טָאה שטנעמ רעד

 | ןפרַאד ןלעװ רימ יװ גנַאל יױזַא םיא יב
 -לָאנ, -- טרעװ ןיא קישטזָאוװזיא ןטימ ךיז ןלָאצרעדנַאנַאפ סָאד

 :ַאמנעלפ ןוא םייקסמוג ןייז ןריולרַאפ לָאמַאטימ טָאה רע .יירעבליז טימ

 קיבײא ףיוא !קַאּפרַאפ המשנ ןייז ליװ ךיא זַא ,ןעירשעצ ךיז ןוא טייקשיט

 .לביה ןעצ ,ךיז טכיד ,סעּפע ,ןײרַא טנַאה ןיא םיא קידנקיר ,םונחינ ןיא

 טימ ?בורה 4 סעּפע ..העש יירד רַאפ ,טמערַאילעג רע טַאה ,טמוק םיא

 רמוש טָאג ךימ לָאז ,ופט ..ןעמענ טשינ רע טעװ רעמ ןוא סעקיּפָאק 0

 =!טכַאנײב ןוא גַאטײב ןשינעקישנַא ןופ ןיז ליצמ ןוא

 שמנעמ רעניארקוא רערעײט !יימ סָאװ ,ןַאשעגײװ קרַאטש טָאח רימ

 פַאה לאינ רעײנ ןימ רעבָא ,רימ ףיוא הזנור אלמ  ןולרַאפ ךימ/ סעי)

 ,נע ןהולשו םולש רעקידנעפשליופ ַא וצ טריפהעה ןזוא טשימעגנירַא ד

 רע םַײװ ,פרעטאמעגסיוא געװ ןופ יא ששנעמ ַא ןַא ,ךדיז טײפשרַאפ

 עזײב םוש ןָא םעצנאווָאברַאק ןעצ טקור ןוא סיוא וו ןוא ןייא וו טשינ

 ."פגוועג טײז ...ןפיג םעדקַא וצ ןריפ או ןמיה טָאג ךייא לָאז ...תוניכ
 גָאר ןרעטניח ןדניװשרַאפ זוא לדרעפ סָא עג ץימש א טָאה רע

 | | 1 רע זענעשכױֿפַאב ;הַאק רעד ןופ

 ןופ טלַאפשעג ןיא םיכאקס ןופ ךַאד ןרעטנוא וװעיק ןיא געט יד
 ןופ םנסיוועג ןוא רעצרעה טימ | ש ט נ ע מס ןופ רעדָא ,ןשטנעמ

 רימ ןיא סָאװ ,ףָאטש ךס א ןצרַאה ןיא רימ יב טגײלרַאפ ןבָאה םיקידצ
 2ימש ןופ םעלק } יד .רעטנוא ןעמוקעג ץינוצ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 ' .טסײג ןוא ּפָאק ןיײמ רעביא םרעמַאה ענרענ

 טביוח ָאה .קס וָארדנַאסקעלַא ןייק ןעמיקעגנָא ךיא ןיב טסוגיוא ףיס

 יו ײז קידנטכַארשַאב סָאװ -- דעלטיּפַאק ײר ַא -- ?לטיּפַאק, ַא ןָא דיז
 עניימ ןופ רעטנַאלּפ ןיא "ןיחַא , ןטספרַאש !וא ןטספיט ןופ ּפַאפע ןט
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 .ריפסיוא םוצ ןעמוק ךיא זומ ,הביבס ןיימ טימ ןוא ךיז טימ .ןפקילפנַאק

 עג ןבעל ןײמ ןופ ןּפַאפע ערערנַא יװ רעמ ךימ טָאה דָאירעּפ רעד זַא

 ."ק י ר ו צ; -- ךעלמענ ,טריפ

 :ענ טגענַאמרעּפ ריז ןבָאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא רָאי יירד יד רַאפ

 ןימ ןופ תודוסי יד טקיטסעּפַאב ןוא טפיטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ טלמַאז

 רע זַא ןעװעג רשוח טשינ 1018 ןיב כבָאה ךיא ןכלעװו זופ ,םענַאבטלעװ

 ןײמ זַא ,רָאנ ,"ןימאמ ינא ,, ןיימ ,"ָארערק , ןיימ ןיולב טשינ ןרעװ טעװ

 ןעגנוכײרגרעד יד ןופ קיגנעהּפָא ןרעװ ןביײהנַא טעוװ .גנורילוקריצ:טולב

 .ָאדערק םעד טָא ןופ טכיל ןיא ןעננושיוטנא !יא
 :ַאּפ ןטײװצ !םיוא ןעוועג קסווָארדנַאסקעלַא ןיא ךיא ןיב ךעלרעסייא

 :רעפעפ ןופ .ןסקַאוװעגסיױוא ןיב ךיא ןכלעוו ןיא ,רעגיימש םענעי ןיפ סויל

 ךיא וװ ,טעטש עלַא ןופ רעטעּפש ןיא -- לוש ןיא |רָאי יד רַאפ --- גרוב

 עכלעװ ,וירב עטּפָא !ביירש ןרעטלע יד ֹוצ ךיא געלפ ,טליּפשעג כָאה

 ,ןזיירק:רושלוק עשידי יד ןיא "תוקעּפתה, עסיוועג ַא ןפוהעגסיורַא ןבכָאה

 עכלעזַא, ןופ רבחמ רעד סָאװ ,טהזגורעג ךיז ןוא טניוטשעג טָאה ןעמ ןוא

 .סאג:רוטלוק רעשידיי רעד ןופ שרעטײװהעד זיא "ווירב

 פשינ טײקשירי ןײמ טימ ןיוש ךיא בָאה קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא

 בא, -- "םהרכא, :ןעמָאנ ןימ רעסיוא -- אשמיענמ םיש ןייק אהעג

 ןיא ןרױלרַאפ ...ןטרָאד ךיא בָאה ןעמָאנ םעד ךיוא ןוא --- זיעלב "םאר

 וופ עקליּפש ַא רעדָא לכיטנשַאט א טרילרַאפ רענייא יוד ױזַא ,שונימ ןייא

 .רעדניבפיוא

 .היה ךכ ,היהש השעמי
 נא לָאקַאי רעטנַאמרעד לָאמ עכעלטע ןיוש רעד ,רָאטקעריד ןיימ

 :ָארַא ףיסָאי רעסישזעד:טּפיוה רעד ךיוא יװ ,יקסװָאלָאשיָאװ שטיװַָאנַאט

 .ןביולג םענוװַאלסָאװארּפ ןופ !דיי ןעוועג עדייב ןענעז שטיװָאנ

 ףענָאטַאנ ָאד ךיא ןומ השעמה רוּפיס םער רָאפ ץעז ךיא רעדייא

 ייװ רעזדנוא ןיא "דמש ןינע םצע ןופ גנוצַאשּפָא ןוא גנויצַאב יד זַא

 יעי טימ תוכייש םוש ןייק טשינ ןבָאה !שטנעמ ןשיװצ גנַאגמוא ןקידחעט
 ,"עיגילער יד ןפײבמ ןײמ ֹוצ גנלעטש ר ע 9 עי פי צ ני ר ּפ רענ

 טיּפַאק עקידרעירפ ערעזדנוא ןיא טרָא ?יפ ױזַא ןעמונרַאפ םַאה עכלעוו

 ,ודנֹוא ןֹוא ןגעלָאק ע כ לע ז ַא !עװעג ןענעז סעּפורט עלַא ןיא ןעכ

 .ןרָאטקַאֿפ ערעדנא ץנַאג ךריד ןרעװ טמיטשַאב ןגעלפ ןעגנויצַאב ער

 ענעבעגעגרעביא עכעלטע טַאהעג ךיא בָאה קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא

 . ןוא ,תינ ןב רעטּפָא ןַא ןעװעג ןיב ךיא עכ?עװ ייב ,רערערַאפ ,דניירפי
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 ;דניירפ רעזדניא טרעטשענ טשינ טולָאסבַא טָאה "עיװַאסָאװַארּפ , רעײז

 .פייקנדנובעגנוצ עקיטייזנגעק ןוא טּפַאש

 יֵאװ טימ ןעגניצַאב עניימ ןגעװ טגָאזעג ךיא טלָאװ עקיבלעז סָאד
 .ןששיװַָאנַארַא ןֹוא !יקסװַאלָאט

 ?רעשנוא ןופ -- "ךעל'םיצרש , עסיוועג ןכָארקעגסױהרַא רעבָא ןענעז

 .דרע'רד

 -- דמלמ רעקידלטעטמשניילק רעשיּפיש ַא !עוועג זיא יקסווָאלָאשיַָאװ

 לכיימש ןקיטומטוג ןייז םיול ןח ,ןרעינַאמ ענייז םיול ןה ,ןדער ןפוא ןיא ןה

 ןיא ןניוא עשידיי ,ןשרַאק ײװצ יװ ,עצראווש ענייז ןיא ןוא ןּפיל יד ףיוא
 ןליּפש עקַאט ןלעוװ רימ) יישטנעמ:טפול , רעשידיי רעשיּפיט רעקיזָאד רעד

 -- (ןליצרעד וצ סָאװ ןבָאה ןוא סעשמיוועקשוי ןועמש --- עסעיפ אזַא
 תסנכ ןריטרַאפ ןיפרעד טָאה רעמ טשינ ."רעגוװַאלסַאװארּפ}, ַא ןעוועג

 :ּפִא געלפ ךיא ...ךריק עשיטנַאזיב:שיכירג יד טָאה ןענווועג יו לארשי
 ;דנײרּפשסַאנ קידנסינעג ,םיא ײב ןטנװָא עֶלַא זָאזעס בױהנָא ןרַאפ ןציז

 רעשיטַאּפמיס רעײז ןוא רעגעעזעגנָא רעד ,יורפ רעביל ןײז יב טפַאש

 .ַאװַאלַאקַאס ןירעגניז:ןטערעּפָא

 !שפיװָאנָארַא ןעוועג זןיא טקעיבוס רעדנַא ץנַאג ַא

 ןופ ךשמ ןיא ןענישרַאּפ ע ס ? ײ צ ע ג יד ןופ רענייא ןיא קָאד

 םיִנּפ ןופ ךיא רילרַאפ ,ײז קידנענָאמרעד סָאװ ןבעל | צ נג ַא 2 ןײמ
 טרעװ לקניש :?כימש ַא !טלַאהַאב ֹוצ טייקכעלגעמ יד ןצרַאה ןופ ןוא

 !םורַא טלעו יד
 ןיא רעטמסירַאב:קירעױרט טלמעד רעד זעװעג זיא רעטַאפ:ףיוט ןײיז

 :עג ןיא ןעמָאנ סנעמעװ ,ןעגָאמרעג ּפָאקסיּפעי רעװָאטַארַאס דנַאל ןצנַאג

 ָאװָאקסור זויָאס , ןופ ריקליװ ןוא תוחיצר ,ןעמָארנָאּפ טימ /דנוברַאפ ןעוו

 .רעריפנַא:טּפױה רעד ןעוװעג זיא ןעגָאמרעג !כלעוו ןופ ,"ַאדָארַאנ

 ןײמ טנעלפ ,"ןילַא ןענַאמרעג, טפיופעג טָאה םיא זַא ,םעד ןנעװ

 עג טשינ ןיב ךיא .טײהנגעלעג רעדעי יב ןלייצחעד רעסישזעריטּפױה
 "ןעגָאמרעג, ןֹוא ,רעק | ד ע י סנששנעמ ַא ןיא זיב ןייק ןעז וצ שגיונ
 :ארּפ א ןיז ןופ "םוחי, םעד יװ רעמ .קיטליגכײלג טזָאלעג ךימ טָאה

 טָאה טקעיבוס רעד רעבָא ,ןעזעגניא טשינ ָאד ךיא בָאה רענװַא?סָאװ

 :רעדסיוא ןײז וצ קישליגכײלג ןיב ךיא זַא ,גיוא ןיא פַאהעג ןיוש

 .םייקישלייװ
 טקעיבוס ןקיזָאד ןופ קיטסירעשקַארַאכ רעד זיא ?רּפ רעטײװצ רעד

 זַא ,םירבא ח"מר עלַא טימ ןריטסעטָארּפ טגעלפ רע סָאװ ,ןעוועג זיא
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 !טגנַאלרעד םיא ריא ףלָאװ קַאכ ןיא שטייב ַא

 טשינ ןַא !"ַאר, ףיא ּפָארפ ןפימ -- !יׂש פ י חָא נג ַא ר א

 ןיוש האנש תילחתב !גַארקעג טניפ רע טָאה ךימ !ךיז ןפע למיה -- זיא

 ףיא ףָאטש ןײק טכַארבעג םשינ ענליװ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד

 .יורפ ןייז רַאֿפ דיילק ַא

 ןוא ,וַאטַארַאקס ןופ עקַאפ ןזעװ שיסור כיל ַא ןעװעג ןיא יוהפ יד

 יװ ןײטשרַאפ וצ טפרעהעגפיוא ריא טימ ךערּפשעג ןפשרע ןֹופ בָאה ךיא

 טימ יװ ..."שמיוװַאנַארַא רעה, ןגָאז ,קידנהנעװ םיא םיצ ךיז טגעלפ ןעמ

 : .םיא טימ טפול ןייא טמעטָא יז ױזַא
 זיא רע זַא ,ךיז ךיא סיוורעד ,ענייז תולעמ ווא תודיס עֶלַא יד ץוח

 וצ ףײא טשינ טרעה ןוא רעלפיס סיקפלַאד טנַאמַאמ ןעוװעג גנַאלגרָאי

 סערג !ײז ןוא .וארכנ אלו יה אלש םישעמ ןיקסלַאד | נעוו ןלייצרעד

 לעטשרָאפ רעדעי רַאפ םיא טנעלפ יקסלַאד סָאװ ...זיא / גנוכיירגרעד !

 , .חצר תוכמ ןגָאלש ...עבָארּפ רעדעי ךָאנ ןֹוא

 יונעג רעגעייל ןיימ סײװ ןיקסלַאד וגעװ ןלייצרעד וצ בָאה ךיא סָאװ

 ,ריא בָאה קסװָארדנַאסקעלַא יא רעסישזערנטּפיוה .םענעגָאלשעג םעד

 ןייק טגָאזעג טשינ ,פסיטרַא ןסיורג ןנעװ ?"סעיצאלעוװער ,, ענייז סידנרעה

 טימ ָאמָאפ םיקסלַאד ןזיװַאב ךיא בָאה רָאטקעריד םעד רָאנ ,טרָאװ ןייא

 ןשטיװָאנַארַא לָאז רע זַא ,טגָאזעג ןוא '"רבחײטימ ןופ ,, :טפירשפיוא רעד

 ,זיא יקסלַאד .תוישעמ עטרעּפמעגמוא 1עמַארטש עניײז ןיא ןטלַאהנײא

 ןָא רע טָאה ןגָאלש ןשטיװָאנארא ןוא ,טסילאדנאקס ַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןא רענַײז ופפיוא רעד ןיא םעדו טא טשינ רעכָא ,טגרַאקעג טשינ כפס !

 | .רעפַאעפ ןשיסוה

 י- פמסעג שממ עכַארּפ רעטשרע רעד ןופ רימ טָאה שמי א גָארַא יי

 עטַאעמ םעד ןיא טעכרַא רעד וצ ...םירש .ודעי ףיוא טנלָאפדרַאפ ,טפופ

 | | .ותעשב ןעמיק ךָאנ רימ לעװ/

 .טָאטש ןיא טירט עטשרע יר ייב רימ ןטלַאה ?ײװרעד

 נָא ןכיוהעגנָא ךימ עכַארּפ רעטשרע רעד ןופ ןבָאה רעריפנָא עדייב

 ,"רעדנַאסקעלַא, ;םעגימ רעסייוא ,טלעוװ ריא ןעמַאנ ןכלעװ טימ ןפור
 נעלפ ריא ...?ףלָאדַא , ,!!דערפלַא א ,?ךרַאטסירַא; ,?יערדנַא , ,"ילָאטאנא ,|
 ךיא זַא רעבָא .סעצײלּפ יד טומ -ןשפעווק רעדָא ,ןפורּפָא .טשינ ךיז רעדָא

 ןופ גנַאג םעד קידנקַאהפָא ,ךיא בָאה ,"ששיװעיליסַאװ) :טרעהרעד כָאה

 ריא !שטיװַאנעגָאמהעג ףיסָאי ,טרעה ,,- :םר ?וקב ןדלַאמעג ,עבָארּפ רעדו

 :ַאפ ןימ רעכָא !טנוזעג וצ ןייז ךייא לָאז .ןעמָאנ ןיימ רדקכ טרעשנַאלּפ
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 ;א י נ ע וע :ןעקנעדעגרַאפ טסעפ ןײז טוג ױזַא ריא סעװ ןעמָאנ סרעט
 ;פמַא , רעדָא "קינַארדנַא , :ןפור ריא טנָאק דימ ןןויׂש סי װ ָא גי ם
 ריא ביוא רעכָא ,רעסיז !בעל רעײא ךײא טכַאמ סָאד בוא ,ירפַאעמ
 ןפורּפַא טשינ ךיז ךיא לעװ ,"ןימַאינעװע ןפור טשינ רעטָאפ ןיימי טעװ |

 ;דַאפ ןוא םנָאװ ןפיוא םורַא סע טלקיװ ,זָאנ רעיא ףיוא םיוא סע טקאה
 ןיזי מ ַא גע וה ןטשינ טפסעג

 ;2װ ןטשרע םעד ,ןָאזעס ןיפ גנונעפע רעד ךָאנ ײװצ רערָא גָאש א
 ;טיפ,, ַא ףיוא ןדַאלעגנײא ןעװעג עּפורט עצנַאג יד ןיא רעגײזַא ס קיפ
 ;קעריד רעד ןעװעג ןיא סָאד .ןעצַאק אנוָאסירָאכ ַאקעװער וצ *קַאלקגָא
 טעברַאעגסױא טָאה סָאװ ,קירבַאֿפ רעסיורג ַא ןופ (רעמיטנגייא) רָאט
 :נעצ רעד ןעװעג ןיא ןעצַאק םַארַאמ ןופ ןיוה סָאד .עיצקודָארּפ;סגירק
 ןוא טרָא ןופ ןדנעטשמוא יד ןיא קיגָאגַאדעּפ ,טסגוק ,ר ומלוק ןופ רעט
 ...ייצ

 :;:ָאטײב רעד ךָאנ קיטנוז ןַא ,טגָאזעגנָא ריס טָאה יקקװַאלאפיַאװ
 עמ ,"קינַאה ןיא ןיא קיסע ןיא ןצופכיוא , ךיז ךיא לָאז גנולעטשרָאפ
 + לײװ ,ךעלטקניּפ ןעמוק ןֹוא ךיש:קַאק ןוא ,גניקָאמס ַא ןיא -- םשה
 ענדע ,םיריוטקָאד ,ןטַאקָאװדַא עלַא :"טָאטש עצנַאגע יד -- ןייז םעװ
 .ַארעטעצ םע ,ארעטעצ סע רעוטגללכ

 :עגנָא ,טכעלנעמהעד סע ןבָאה תוחוכ ענײמ רָאנ יװ טצוּפעגכױא
 ןוא ןעגיװ ,ןעניקרעכ ,ןוי רַאפ עקילָאמַא עניימ ןיפ ?ןצנַאלגע עלַא טלמאז
 סָאװ --- טונימ = 5 ןופ גנוקיטעּפשרַאֿפ א טימ ךיא בָאה ,ןגרוברעטעּפ
 ןטערטענרעכירַא -- סערעטניא םענײמעגלַא םעד טפהַאשעגנָא ךָאנ =ָשה
 ןופ ;:/5 רעד ןיא שיט םייב וװ ,ןָאלַאס סנעצַאק םַאדַאמ ןופ לעווש יד

 .אלַאנ ןיא ןרעה ןיא ןעמַאד 80 ןַאמ א ןסעזעג ןעגעז
 ןיז ןופ ןענַאפשעגמױא ןיא ,לעווש ןפייא !זיוַאב ךיִז בָאה
 :ןדלָאמעג רעלרעייפ ןיא רָאפקעריד

 :םוערָאמ ששיװָאנימַאנעװ י ד ַא ק ר ַא רעימערּפ רעזדגוא ---
 !ןצעש ןוא ןביל םיא טעב ךיא --- יק

 :אטשענפיוא ןענעז עֶלַא .עיצַאװַא ןַא ןכָארבעגסיױא ןיא שיס םיב
 ריא טקערפשענסיוא רימ טָאה ןעצַאק םַאדַאמ ,רעטרע ערעײז ןֹופ זע;
 רעד ,טצעזע;:קעװא ךיז בָאה דיא .ןָא !ביוא טרָא םוצ טריפעגוצ ןיא םערַע
 טימ טָאה יקכװַאלאשיַאװ ןיא ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא זייוװכעלסיב ןיא ןַאלּפַא
 :ןפירעגסיוא םינּפ ןפלַארטשעצ ַא

 .דגאסקעלַא ןיא ןדנוא ײב ,אשאקרא ,ריד סע טלעפעג יװ ,ונ --

 וי
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 ןייק ןוועלעטיאָארטס וצ ןפיולטנַא !ווורּפ טשינ ןיֹוש ופסעוו טציא ?קסוװַאר

 | !ךישַאנ יַאנז !ע ש זגָא :ָא ט ...קסַאקרעשטָאװַאנ

 ?רַא, ןבילברַאפ ןייש ןיב ריא זַא ,ענעשעמס קישזעדאפ ַא יװ רַאלק

 "ןריגערַאק , סלעטָאּפ יד רעביא ןרעדנַא םוצ םענייא ןיפ ןײג פײװ ,ירַאק

 ןייז ןפורּפָא ןוא טייקכעלנעמ ןייק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןיקסװָאלאטיַאװ

 .קיסַאּפ טשינ ןעוװעג ךיוא זיא היסהרפב גנודלעמ

 וָאבישזג ףיוא םורַא רָאי 6 ןיא בָאה ךיא סָאװחַאפ רָאלק ןיא טציא

 יד טימ דר" רעד טמַאטש סע ןענַאװ ןופ טלעטשעגטסעפ ףכית עשרַאװ זיא

 :קעלַא -- רָאנ ןייז סע ןָאק ,"ירַאקרַא , דלַאביװ .סמערָא עטײרּפשעגסיױא

 .קסװָארדנַאס
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 ןבעל ןופ זיירּפ רעד .1ש

 =עג ןיא קסװָארדנַאסקעלַא ןייק ןעמוקנַא !יײמ ךַאנ געט עצרוק ןיא
 וצ ןגיוצעגנײרַא דאירזאר ןמשרע ןיפ "סעקינטָאנק ,, ראפ ייד יד ןעמוק
 יי .ײמהַא רעקיטעט רעד ןיא ןרעוו

 פייוו ןטימעגסיוא ךיא בָאה גנַאגרָאי ןיימ ןופ עיצאזיליבָאמ יד רעכָא
 ןיא ןבילכרַאפ ךיא ןיב ,ףליהענ:רעקײטּפַא ןופ טַאטסעפַא זַא קידנכָאה
 ןַא טַאהעג פַאה קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא .טװעצַאמרַאפ סלַא דנַאלרעטניה
 רעד ןֹוא ,יקסװָאכעצוא לאינד טַאקָאװדַא רענליוז ןופ רעדורב א קײטּפַא

 רענעסירענּפָא ןיוש רעד ןופ טכַארבעג כָאה ךיא סָאװ ,סורג רעקידעבעל

 :עגפיוא ןרעװ לָאז דיא זַא ,גונעג ןעוועג זיא ,רעדורב ןכעלבייל ןֹופ ענליוװ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשרַאפ ןיב ךיא ..."דניק ןגיא) ןַא יװ ןעמונ

 ןעװעג המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןוא קײטּפַא ןײז ןיא ןפליהעג יד ןופ לָאצ

 א ר ַא ןוא ןיקכוװָאלַאטיַאװ טימ םגה ,קסוװָארדנַאסקעלַא ֹוצ ןדנוכעגוצ

 .גניצַאב עדעי ןסירעגרעביא ןָא ןָאזעס ןטשרע ןכָאנ ךיא בָאה 1שטיװָאנ

 - ןשידיײ ןקיזָאד םעד רעבָא ,ןענערברַאֿפ רעטאעט סָאד  לעװ ךיא --
 יָא טָאה --- ןזָאלפױרַא טשינ ךיא לעװ רימ ייב רעטערב יד ףיוא ףוצרּפ

 .ןדלָאמעג יקסוואלַאט

 עי רעטַאעט ןיא טעברַא ןיימ ןופ קיטקַארּפ יד ןטכױקַאב לעװ ךיא
 ןשיטסיטרַא ןופ רדָאטקעלּפער ןרעטנוא ױזַא טשינ 1918--16 ןָאזעס םעג
 .,ןרַאשקַא יד ןושי לײט א ןשיװצ ,םלוע ןיא ײס -- סנַאנָאזער ןוא 'ה ע פ ס ַא מ ט ַא רעד ןופ טכיל ןיא יװ ,שרַאמרָאפ ,גנולקיװשטנַא ,סקוװ
 .רעטַאעט ןוֿפ גנוריפנָא רעד ייב --- טרעקרַאֿפ --- ייס

 'ןופ ךמס ןפיוא טרישזַאגנַא ךימ טָאה ,טליײצרעד יו ,יקסוװָאלאטיָאוװ
 'רָאי יירד טימ ןיוש .ןעזעג טַאהעג ךימ טָאה רע עכלעוװ ןיא ,ןלָאר ײ ר ד

 ןוא קוררניא ןַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה וװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא קירוצ
 'רעצרוק ןיימ ,":עמַאזיורג םעד ןַאהָאי ןופ טיוט רעד, םיָאטסלָאט לא
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 יד טקידנע רעכלעוו ,"װַאזַארַאמ ןירַאיָאב , ןופ עלָאר רעד ןיא טידטפיוא

 טָאה םעד ךָאנ .רעּפרעק ןטיוט סהרַאצ ןרעביא גָאלַאנַאמ ַא טימ עידענַארט

 רע טָאה ,?ָארויכ ,, ןיא עװקסָאמ ןיא ."ןישזַאגַאר, -- ןליּפש ןעזעג ךימ רע

 י .סמערָא עטיירב טימ ןעמונעגפיוא ךימ

 רָאפקעריד םייב שריטירערקַא טסעפ ױזַא קידנעייז ,םעלַא םעד רָאנ

 ופ תונכס ןרעיופ רימ ןגעק זַא ,טכַארפעג טשינ ךיא בָאה ,רעטַאעפ ןופ

 מס .ןכײל;םָאד ןוא "ןפלַאהַאבמיא)} ,"קיעפמוא, רַאפ טנעקרענָא ןרעװ

 ,ןּפַאטע עקידרעטײװ עלַא ךרוד סשדָא ןיא טירש עטשרע יד ןופ ,ןַאד זיב זיא

 טפָא טגעלפ ווָאטַאבהַא .ןסיוטשוצנָא ךיז םנייזַא ףיוא ןעמוקעגסיוא טשינ

 ?םיד ןעלקיװשנא ןגעלפ רימ תעב ,ערעדנַא יצ יוװ רעגנערפש רימ ֹוצ ןײז

 :רעביא טײקינילדַארג רעקיזָאלטכיזקיר טימ טפָא רעײז געלפ ךיא .סעיסוקי

 ךיוא ,רשפא ,טקנעדעג רענעײל רעד .ןזעפ ענײז ּפָארַא ּפָאק ןטימ ןרעק

 ?עיִנג טימ -- "עיצעגעוו ןופ רחוס , ןֹופ ןכַארּפ יד ףיוא ףוס ןרעטיב ןימ-

 ריא ..סעיצקעל סװָאנַאי ףיוא לַאנ ןיא ןרערט יד --- ךעלדנע ןוא .ןשטיד

 רעה ךיא כָאה ָאד רעבָא .ןקיטײװ ּפַאנק טשינ טכַאמעגמרוה ןיוש בָאה

 טיפ ןֹוא ּפָאק ןשידיי ןשיטקַארּפ ַא טימ גנוי א םתס ןיבכ דיא ...זַא ,פרעה-

 טי מ ןָאפ וצ ריא בָא ה הם ַא וװ ..,רעבַא ,ןטאװארק ענעדיײז

 ?ע ג יב ר ע ד
 !רימ וצ האנש עשיגָאלָאָאז סעשטיוװָאנארא ןעװעג ןיא סָאד

 ןענַָאק יצ ךעלרע ןוא טנוַאהאכמוא ,גבי וצ ועושג רָאנ ןיב ךיא

 ראש רעטעמ יידד וצ ןגָאלשרעד דיז םשח ןעמ?פ ?יװ רע זַא ,ןפיירנאב

 ע ףרַאר תינשקע ןימ רַאֿפ ןַא ,טלַאה ןוא יורפ ןײז רַאפ דיילק ַא :

 | ..דרע רעד זופ ןשיװּפַא ךימ-

 רַאפ טָאה רע ןכלעװ ,"עשזעטַארּפ, ַא טַאהעג רדָאנ וצרעד מָאה רע

 .טרָא ןמשרע ןפיוא ןריפסיורַא טלַאװעג זיידּפ ןדעי

 :עס ןופ גנונעפערעד רעד רַאפ גָאט א זא ,זעװעג זיא אצוי לעוּפ רער
 -- ןיב ךיא זַא ,ןדלָאמעג ןוא ןפורעגניידא יקסווָאלאטיָאװ דימ טָאה ןָאז ר

 :רעד ַא ןסעזעג ןיב ךיא . .."רָאיטקַא ןייק טשינ םתס -- סיוא ךיז טזָאל

 ;טנַארַאֿפ רעײז רעד םורַא ןשטיװָאנארא טימ ןבָארּפ יד ?ײװ ,רענעגָאלש

 :ימעינ זיא "ןירומעד לעװַאּפ , ןיפ עלָאר רעטריצילּפמַאק ןוא רעכעלטרַאװ

 ןעװעג ןַאד יא םָאװ ,"ןבעל ןופ זײרּפ רעד, סָאקנעשטנַאדפשטיװַאר !

 טשינ ןעוועג ןענעז --- רַאוטרעּפער יא זסעיוּפ עפטסרַאכגנַאג יד ןופ ענייא-

 .םורַא ןיב ךיא ...גנֹוּפַאצטולב -- עטקעריד טרעיינ ,טסולרַאפײטײצ :רָאני

 .רעטשלחרַאפ:בלַאה ַא יוװ ךעלבעטשכוב ןעגנַאגעג
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 ,ןעירשעצ יקסוװָאלַאטיַאװ .ךיז טָאה -- פרָאװ ַא ןײלַא ריא טגָאז --
 :רעד ןײמ ןופ סירַא טשינ ךימ טריפ עדַאריפ עגנַאל ןייז זַא ,קידנעעז
 .םיקנגַאלש

 םיא ףיוא !ביוהעגפיוא ךיא כָאה -- ?ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ---
 ?רימ ןֹופ ריא םליװ סָאװ :ןגיוא ענפומ רָאּפ ַא

 ?קא רעדנַא ןא ?לקַאטקעּפס םעד ןליּפשּפָא ןיא סע יוװ טעװ ריא --
 20 ע פ ס םעד רעבכָא ...עװקסָאמ ןֹופ ןבירשעגסיוא ןיֹוש ךיא בָאה רָאיט
 וד ןפורּפָא רשפא רעדָא ,ןליּפשוצּפָא רעטנוא ךיז ריא פמענ ל ק ַא פ
 ְט גנונעפערעד

 ןווושעג ןוא ןַאטעג קוק א םיא ףיוא בָאה ךיא

 ?ןעניפעג טשינ ךיוא ריא טנַאק ןטסיירטפ ֹוצ ךימ טרָאװ א ---

 עא טדערעגםוהַא םייק ךיא כָאה -- ,שטינַאטנַא ווָאקַאי ---
 עכלעװ ,ןבָארּפ דָאנ ןיגרעביא ןגהָאמ םיא זופ דיא ,גרַאב ַא ןיא "ןירומעד
 ןַאק ריא יא = א רעניטש טימ קַאז א רָאנ ןמשינ ןבָארּפ ןייק ןענעז

 ןפיוא עניב רעד ןופ ךיא לעװ "ןגָאז , .ןנָא םס ש ' נ ר ַָא 2 טניה ךיא
 רעיא ןיא סָאד ?גנונעפערעד יד ןפודּפָא טלַאז ריא יצ ןוא .לקַאמקעּפכ

 ןא גױא רעײא זיא וװ רעכָא ,םעד ףיוא רַאג טרַאװ שטפיװַאגארא .דַאז

 ןבענעג ווא שרישוַאמא ךיס ךָאד טָאה ריא ?רעטַאעפ רָאי 28 ערעײא

 ריא עכלעװ ןיא ,ןלָאר עקיפרַאנדישרַאֿפ ירד ךָאנ ?ןענירומעד ,, ןקיּפש

 .ןעזעג ךימ טָאה
 ָצ

 עג ןעמ טָאה ןָאזעס םעד ןַא ,טיירדעג יוזַא ךָאנ טָאה שטיװָאנארא
 :ָארפ ןײז 1135 טש דאֿפ ר ע קי ג ַא ט י ב א טימ טנפע
 ;שװָארטסַא) --- "װָאדַאשז,, ןופ עלָאר עשיסַאלק וד טקיּפשעג טָאה עשזעט

 עלָאר א טקיּפשעג ןפרַאד בַאה ךיאא ןוא --- (י"םיחורד םיומו עלעטש א סיק

 ןעּפמָאּפוצסיױא ודכ "גנאג ,, 8 ןעוועג ןיא סָאד .?װעשזוסַאד , :טקא ןייא ןיא

 יןענירוימעד , ןיא ךימ ןזָאלסױרַא ןֹוא תוחוכ ?סיכ עטצעל סָאד רימ ןופ
 ...גָאטײב ןטּפעשעגסױא קיטליגדנע ןוא ןבָארּפ יד תעב םענעטָארטעצ ַא

 ןוא העש ַא טעמכ טרעיד סָאװ ,טקא ןַא ןַארַאפ זיא קיטש םעניא

 ןײז ןוא ןירוימעד .?עװַאּפ ןשיװצ גָאלַאיד ןקיצניא ןייא ןיא טייטשאכ
 :טָא טימ ןָאזעס םעד ןענעפערעד זַא ,טניצרעכיא ךיא ןיב טניה ...יורפ
 ךימ טירש רעפנכערעגסיוא ןַא ןששיװָא נארא דצמ ןעוועג זיא עסעיּפ רעד
 ױאל לײװ ,ז פ יש ר ַא פ ןוא ןכַארנַאב וצ ?קאטקעפס ןטשרע ןפיוא
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 עג ןיא גלָאפרעד ףיוא טכיזסיוא ןטימ טקַא םעד ןליּפש רָאיטקַא ןגנוי ַא

 .ןיזמוא ןַא ועװ

 :װַאנארא ןופ ך ו פ ' ה רעד -- סע ןיא ןעמוקעגסיורַא ...רעבָא

 !ןעגנונעכערפיוא סעשט
 ןיא "ןאיאב /דנילב , ןטימ דָאזיּפע םעד ותעשב טלקייצהעד בָאה דיא

 סָאד ךרעל ןעמוקעגרָאפ ןיא טנװָא םעגעי קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא .ליש רעד

 ...עקיבלעז

 ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ךיוה רעד !יא ןעגנַאנעג ןיא גנַאההָאפ רעד

 .לָאמ
 .טניישעג ןוא עסילוק רער ןיא ןענַאטשעג ןיא יקסָאלאטיָאװ

 וטובר רעד טפַאש ןזָאפרָאמַאטעמ עכעלדנעטשרַאפמוא ...שטיוװָאנארא

 שטיװָאנאדא ...הנוכ ןוא ןוצה ןרָאלק םיא רַאפ ןזיולב ןייז זיא םלוע ?ש

 .=ַאב ךיז טייקיזייב ןוא לַאג ןָא רעבָא .עסילוק רעד ןיא טניישעג ךוא א טָאה

 !טשינ עבט יּפ לע רע ןַאק ןײג

 2ינימ ןעגנַאהרָאפ 0 ַא ךָאנ ןגירק טנַאקעג טָאה ריא} ;ךיא רעהרעד

 !!!טייקפינעגמוא רעיא ץלַא ןיא סָאד .םומ

 ?לָאנ ןופ ,סנַארט ןֹופ סױרַא --- ןֹוא ןַאטעג קוק ַא םיא ףיוא כָאה דיא
 ןוא עניב רעד ףיוא טכעלעג ,תועמשמ ,בָאה ריא ןכלעוו ןיא ,לּפענ םענעד

 ?געט עטצעל יד רשפא
 :ער:טּפױה , יז טקַאהעגרעביא סָארדרַאפ טימ טָאה יקסװָאלאטיָאװ

 .יירעסישז
 :רַאפ טולב גונעג ..."טײקנפלָאהַאבמואמ רעיא טימ ּפָא טזָאל --

 ןימ רַאפ ןוא ןטכענ ךדערּפשעג ןיימ רַאפ לחומ יז ,ַאשוירַאמ ,ונ ...טּפַאצ

 -עמ ןיֹוש ךיא לעװ רָאיטקַא ןַא וטסיב יצ .ריד יבנפ גנוקדנַאה רעצנַאג

 :ָאנָאמ ןייד תעב טגָאזעג ןוא ןעזעג ךיא בָאה סָאד .ןגערפ טשינ לָאמניײק

 :יצעג גנַאלנרָאי טָאה'ס ןבלעוװ רַאפ ,ןַאװיא רַאצ זיא סָאד -- טָא , :גָאל

 ר ע ס י ו ר ג ַא טסיב וה זַא ,גָאז ןוא ךיא עז טנייה ,'יסור טרעט

 .פקַא םעד ןעזעג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעדעי ןגָאז טעװ סָאד ןוא .רַאיפקַא

 םייוניע עניימ טקידנעעג ךיז ןבָאה סע זַא ,זיא סע רעװ ךַאד טניימ
 םיוניע עניימ .ןשיטנַא --- רענעײל םעד ךיא זומ .קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא

 !| ביוה ע גנ ָא טשרע ריז ןבָאה קסװָארדנַאטקעלַא ןיא

 ןשטנעמ עשירעפעש ןופ ןבעל טָאד ןעמסרַאפ סָאװ ,ןרָאפקַאֿפ יד

 ,ײז םֹורֲַא ענעי ןופ ןסקעלּפמָאק:סטייקיטרעוחעדנימ יד בור סָאד ןענעז
 ןענױשרַאּפ עכעלזַא .םויק םצע ןוא שזיטסערּפ רעײז רַאפ ןרעטיצ סָאװ

 יא
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 טשינ יז טָארד דַאז ןייק ןוא רענייק ווװ ,ָאד "ןרַאפעג;:טיופ , ךיז רַאפ ןעעז
 ייברעד ...ץוש:טסבלעז ןוא ןעלדָאנ ערעײז סעטָארק יװ סױרַא ןלעטש יז ןוא

 ?יורגרעד רעײז ,וטפיוא רעײז ,חֹוכ רעײז ןזײװַאב ןיא ױזַא טשינ ײז טײג

 טשינ ןבָאה יז סָאװ ,םעד ןיא קילגמוא םצע רעד טקעטש בור ור סָאד) גנוכ

 סמענעי טשינוצ ןכַאס יװ ,(חוכ ןייק ןוא וטפיוא ןייק ,גנוכיירגרעד ןייק

 טא ױזַא דעלנייװעג טרעיוד גָאלּפ ידטטַא .שזיטסערּפ ןוא טעמירַאטיױא
 טכיירגהעד רע ןיא םיוק .ןַא ךָאנ טײג טרָא וטשרע םורַא ףמַאק דעד יװ

 טרעדקישעג זײװכעלסיב בָאה ךיא ...ףיוא ןסעצָארּפ יד ןרעה -- ןרָאװעג

 םוצ סעיצארטסוליא עכיירגברַאפ יוװ ןעניד ןענַאק סָאװ ,ןדַאזיּפע עכעלפע
 2עג ןענַאזעס עטשרע עניימ ןיא בָאה ךיא ...קנַאדעג ןטלקיוװפנַא טשרַאקַא

 .געוו ןיימ ףיוא ּפַאטע ןדעי רַאפ "ןגָאז וצ ןוא ןעגניז, ֹוצ קינײװ טשינ טַאה

 לַאג ןוא שינרעטיב סוכ ןצנַאג םעד ךיא טָאה קסװַארדנַאסקעלַא ןיא

 םעד וצ ...גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןופ ןבָארּפ יד ףיוא ןעקנורטעגסיוא
 .גַאסקעלַא רער לייוװ ,ןרעקוצמוא ךיז ןעמוקסיוא קפכ ילב ךָאנ רימ טעװ

 :ערג ַא ךס ַא ןיא קילגמוא ןַא ןעוועג זיא י"רעסישזערנטּפיױוה,, רעקסװַארד

 .פַאמע רעד טָא יװ בַאטשסַאמ ןוא סָאמ רערעס

 :םוא יוזַא ןעוועג ןיא ענעצס רעשמירַאב רעד ךָאנ ףמוירטפ רעד רעבָא

 טָאה ?קַאטקעּפס ןופ רעמענקײטנַא עֶלַא ןשיװצ ןוא םלוע ןיא ;?באטוקסיר

 עט ןרַאפ גֿפָאפרעד !פכיירגרעד ןופ גנומיטש עטולָאסבַא ַאזַא טשרעהעג

 רעד ןיא טרָא ןקידנרינימָאד ןפיוא טכער ןיימ זַא ,ןָאזעפ ןרַאפ ןוא רעטא

 .טנעצָארּפ 100 עלַא ףיוא טקיטסעּפַאב ךיז טָאה עּפורפ
 ?ןעשעג רעטײװ זיא עשז סָאװ

 !תורצ יײװצ

 יקסװָאלאטיָאװ רעכיל ןיימ סָאװ ,םעד זיא !ענַאטשַאכ זיא עטשרע יד
 :אברדא ,אלימ .ןליּפש וצ קשח טַאהעג טָאה ןוא רָאיטקַא ןַא ןעװעג ןיא
 :עטשרַאפ יד ביוא ןוא .טייהרעטנוזעג ליּפש -- החירב ןיד ,רעמַאעפ ןייד
 ;רַאפסיוא ןייק ןבעג טשינ טעװ ,רוניפ עקידנריפ יד םסליּפש וד וװ ,ןעגנוק
 :ןרזחיצרעכיא ײז !רעמש טשינ רענייק ךיוא ריד םעוו ,רעזייה עטפיוק

 10 ענייד ןופ 8 ערעדנַא יוװ רעסעב ןליּפש ֹוצ ביוחמ טשינ ןופולח? טסינ
 .ןטסימרצ

 :אעטפ םענעגיא ןיא טליּפש רע זַא ,רָאטקעריד רעד רעבָא ךָאד ליװ
 וצ טטשינ רע טפָאה "ןרָאבס,, ןייק ?ייו) "טולב , םיא טסָאק סע ןוא רעט

 רעמ טשינ --- ףיוא רע טריפ !הלודג זוא דובכ --- תוחּפל ןבָאה -- (ןכַאמ
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 57 זש ןיא עידעגַארפ סיַאטסלָאט ײטקעלַא -- רעקיגיײװ טשינ ןוא

 .ףעמַאזױרג םעד ןַא הַא י
 טפרַאדעג ךיא בָאה עיצַאוטיס רענעבעגעג רעד ןיא םיטרּפ עא טיפ

 :ער:טּפיוה ןטימ ןעמַאזצ רעֶדַא ."וָאנודָאג סירָאב, !ופ עלָאר יד ןליּפש

 סָאװ ןקֹוהוצּפָא ךימ ?קַאטקעּפס םעד ןיא ןרָאװעג ןקָאלשַאב זיא רעקישז

 רימ , יוָאזארָאמ וליפא ןעמוקַאב טשינ בָאה דיא .םורשנעצ ןופ רעטײװ

 2ַא ג ,חילש !שיליוּפ ןֹופ עלָאר ערעווש רעײז יד !רָאװעג טױרשרַאפנָא ןיא

 ןַארפ סנַאהאי וצ טונימ יירד ףיוא טנַײשרעד רעכלעװ ,ַא ד ר ו ב ַא ר

 רָאטַאב ןַאפעפס גינעק ןשילייּפ ןיפ ןעמָאנ ןיא רַאצ םעד טפרַאװ ןוא

 סָאד ןסיגרַאפ וצ טָאפשנַא ףמַאקײװצ א ףיוא םיא קידנפור ,עקשטנעה א

 .ןענאטרעטנוא םנדייב זופ פולב

 .ןדער טשינ ַאד ךיא לעװ ?ַאדרוכַארַאג, -- טלַאפשעג רעד ןנעװ

 2ר ַא אװַאניװלע ארַאנַאעלע "ןידלעה עגנוי ַא ןעועג זיא עּפורט ןיא

 ןירעטסײמפייהג רעמממירַאב רעפעּפש רעד ןופ הבורק ַא ןייז ןַאק) ן ָא ד

 ןעװעג ןענעז רימ .(?ַאנוװגַאדחַא ַאקנַאה -- עדַארטסע רעשיליוּפ רעד זיפ

 וצ ןפָאלעגנײרַא יִז ןיא גנולעפשרַאפ רעד ךָאנ רעכָא ,טעדניירפַאכ רעײז

 :ַאפ ַא טנעז ריא , ;םינּפ ןטגערעגפיוא ןַא פימ עבַארעדרַאג רעד ןיא רימ

 "?טגָאזעג טשיג לָאמניק סע ריא טָאה סָאװחַאפ :קאיל

 רעקייה ַא ןליּפש וצ רעקיוה ַא ןייז רָאיטקַא ןַא ףרַאד יצ םעד ןגעו

 א ץרוק ןרעװ טנָאזעג לָאז ָאד .לָאמנײא טשינ ןדער ךַאנ רימ ןלעװ

 א ן ײ ז '/!פ9 ש י ג -- ןפיאו ןפיא םיש ןיאב !| ײ ג, :ףרַאש

 זא , ע נג ײ מ ףרַאד םליע רעד !ןדָאפיטנַא ײװצ ןענעז -- ן5 י פ ש

 2ָארפ ַא ןייז ןומ רעקיוה רער רעוא ."רעקיי הג א 1 יא עגיב רעד ףיוא

 ר ע פ ם ײ מט ןוא עיצַאומיס רעד ןיא ךיז ןכעלניירא ןפיפ ןֹופ טקיד

 .פ 8 ַא ש

 ;שינעעשעג עלעיצעפס  ַא טריסַאּפ טָאה ?קאפקעּפס/םענעבעגעג

 סעיגַאלַאק ןיא טָאטש םורַא ןוא ןקירכַאפ ידו ףיוא קטוָאררנַאטעלַ ןיא

 ןא סע ;טפָא !ײג ײז ןנעלפ רעפַאעט ןיא .ןקַאילַאּפ ךס א טניווושג ןכָאה

 טימ ענעצס רעד ךָאנ .רעיושוצ עטספנעגילעטניא יד ןופ טכיש ַא ןעוועג

 :טשמ ,טליּפשעג ,רַאצ ןשיסור םעד ירָאפַאב ןאפעטס ןופ עקשטנעה רעד

 ןצרַאה ןשיליוּפ םעד טרינַאּפמיא טָאה סָאװ ,ןבראפ ןוא רענעט ןיא ,תוע

 רעטנוא קעװַא עניב רעד וופ ַאיחיבַארַאג ןיא ,עדריװ רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 ןדיולדַאפ ריז טָאה יקסװַאלאשיַאװ ןימ זַא ,ןפנעמסידָאלפא ןֹופ דעניד ַאזַא
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 ןיא רַאצ ןעמַאזיהג ןופ טלַאטשעג יד ןצעזרָאפ רע לָאז :טסוװעג טשינ ןוא

 :םיֹוא ןוא םעטַא םעד ןּפַאכּפָא עלײװ ַא רע לָאז רעדָא ,ןרָאצמירג ןופ בצמ |

 ןיא ןי א יװ ןלַאפעגנײרַא ןיא סָאװ ,דמלמ רעקיטומטשוג ַא יוװ ןעז

 --- דלָאג םענייר ןופ שובלמ ַא ןוא ּפָאק ןפיוא ןיורק ַא טגַארט ,ישטשרַָאב

 ..שאר לש ַא ןוא תילט ַא טָאטשנַא

 קינװַארּפכיא רעד טָאה ןגרַאמ ףיוא :רענעיל ,ץלַא טשינ ךָאנ זיא'ס

 עיצרַאּפ עקירעהעג יד טלײטעגנײא םיא ןוא רַאטקעריד םעד {פורעגפיורַא

 ."רסימ,

 סעיצַארטסנָאמעד עשיסודניטנַא ?ןלַאפעגניא ךייא סע ןיא סָאװ ---

 ןפרַאװ ,ןיורק רעשיסוה רעד ןופ םיאנוש ?רעפַאעט ןיא ןריזינַאגרַא

 ?טונימ ס יז טרידָאלּפַא םלוע רעד ןוא ?רַאצ םעד םינּפ ןיא סעקשטנעה

 רעד ןֹופ רעייטשרַאפ םעד וזיװַאב טָאה רָאטקעריד רעמירָא ןיימ

 ןייא ןייק ןוא טרָאוװ ןייא ןייק ןלאפעג טשינ ןיא עניב רעד ןופ זא ,טכַאמ

 ןממירַאב םעד ,רבחמ ןכרוד ןרעװ ןבירשעגרַאֿפ טשינ לָאז סָאװ ,טסעשז

 .ָאפסלָאט ײטקעלַא ליפַאנַאיװַאלס

 טשינ יָאטסלָאפ ךָאד טָאה םלוע ןופ עיצַאטסעפינַאמ ןייק רעבָא ---

 .קינװַארּפסיא רעד טיירש --- !ןבירשעגרַאפ

 וצ ךעבענ טמיטש ,גנֹוריפנָא רעד ןופ ןעזראפ ַא ןיוש זיא סָאד ---

 !*ַאדחובַארַאג , !ליּפש ןיקסוװערָאמ ןזָאל טפרַאדַאב טשינ .רָאטקעריד ןיימ

 יז ןעמענּפַארא :לָאס } ײ א ךָאנ ןרָאװעג טליּפשעג ןיא קיטש סָאד

 -- רעדיװ ןליּפש ןוא קָארשרער ךיז טָאה ןעמ יװ ,ןעזעגסיוא טלָאװ ףכית
 ?עג טשינ -- רָאטקעריד רעד ןוא ,ןטָארעג טשינ קינװַארּפסיא רעד טָאה

 .לופ ןעוועג לא ערייב זיא רעטַאעט סָאד םגה ...טפלָאװ ,
 :עמ יד זיא ,ןטַארטעגפיוא זיא יקסווָאלאטיָאװ ןעוו ,לַאפ ןטײװצ ןיא |

 ,טליהעג שרעדנַא ןעמוקעגסורַא תולרג ןוא דובכ ןייז םודַא עזָאפרַאמַאט

 סעשטיוועקשוי ןועמש ןעמ טָאה טליּפשעג .עקיבלעז יד --- ןכות ןיא רעבָא

 :עג ַא טליּפשעג טָאה יקסוװָאלָאטיָאװ ."שטנעמשפופ רעד, -- עידעמַאק

 עג ,הסנ-ּפ טכוז סָאוװ ,ןדיי ַא :ןסַאמשג ןוא ןטינשעג םיא רַאפו יוװ טלַאטש

 ןופ שימעג ןימ א ...ריז םורַא ןקילב:תונמחרה טימ טקוק ,טשינ יז טניפ

 :עג טָאה רָאשקעריד ןיימ ןוא .ן'היבופ שימ ןעלדנעמ םחנמ םמכילע:םולש

 פימ טקידנערַאפ ךיז טלָאװ ץלַא ןוא ,רעיושוצ ןופ עיטַאּפמיס יד ןענווו

 קידנגָאלש ַא טנכיײצרַאפ טלַאװ רַאטקעריד ןיימ ."דנעניּפעה, ןפסנייפ

 ...םלֹוע םייב גלָאפרעד

 .הלוגס ןייק ָאטשינ ןיא "טרעשַאב טשינ, ןגעק רעבָא

 הוט 0ׂ = 6
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 ילע,) !כדש א -- תוסנרּפ ערעדנַא ןשיװצ זיא שטנעמטפופ רעד
 :יא ךודיש ַא רע טדער .(טלַאטשעג יד ןסייהעג טָאה ,ךיז טכוד ,"דלָאנ
 :עמ יד ּפָא ךיז טליּפש סערָא ןיא) זיוה שידיי ךייר ַא ןיא דיחי ןב ַא םענ

 :יוװ ןוא טקַא ןטײװצ ןיא טשרע טניישרעד רוחב:ןתח רעקיזָאד רעד .(הש

 טליּפשעג ..."עקשטינַאמ} -- םיא ןעמ טפור ןפור ,ןטרעפ ןיא --- רעד

 ןזיוװַאב ןוא ןרָאיטקַא עלַאידעמַאק עטשרע יד םוטעמוא עלָאר יד ןבָאה
 ?עטשסיורג ,טגַאגעלע ,ןָאטעגנָא קיסַאלקטשרע ,טירַאביס !טעװעלַאכעצ ַא

 .גנוטלַאה ןייז םיול טנַאזָאּפמיא ,שיט

 אכ א ןיא סָאד זַא ,ןדלָאמעג עבָארּפ רעטשרע רעד ףיוא בָאה ךיא
 .טַאװַארק זוא גוצנָא ןייז יװ רעמ טשינ ןיא שיטעטשסיוהג ,עלַארטרעטקַאר

 ןופ "ןַאפָאוטימ , רעשידיי ַא -- סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ רע זיא ןייֵלַא ןוא

 ..."רענעסקַאװרעד:פשינ רעד, עידעמָאק רעשיסַאלק סניזיויןַאפ
 רעד ןעוועג טקַא רעטרעפ ןוא רעטײװצ רעד ןיא לקַאטקעּפס ןפיוא

 טשינ טָאה ןעמ זַא ,סיורג ױזַא !עוועג זיא רעטכעלעג סָאד ."קָאװשט,

 ןענַאפשעג ןיא ,שטנעמ רערומכ ַא עבפב ,יקסװאלאטיָאװ .ןליּפש טנַאקעג

 ..ןטײז יד יב ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא ןסילוק יד ןיא

 ןפור ןביוהעגנָא ךעלגני עטעװעלַאבעצ עלַא !עמ טָאה טָאטש ןיא

 ."אקשטינָאמ , יו שרעדנַא טשינ
 ערעלוּפָאּפ טלמעד יד טריפעגפיוא רעמאעט ןיא ןעמ סטָאה ןכיגניא

 ?רעטומקרעּפ, טליּפשעג בָאה ךיא ."רעמומלרעּפ ןוא שַאטָאּפ, עידעמָאק

 טימ טָאה רע רעבָא ,יקסווָאלָאטיַאװ ןליּפש טפהַאדעג טָאה "ןשַאטָאּפ , ןוא
 םיא טימ ערעדנַא ןיוש ןלָאז , :טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ א ץפיז ַא

 סעװ רעטיײװ ןוא ןּפעלשרעד זיא סע יװ ,רימ ןלעװ ןָאזעס םעד .ןליּפש

 ..."ןמערטַאב טםשינ לעװש ןיימ םופ ןייז

 ןיא טײלגַאב ךימ טָאה סָאװ ,לאפייב רעד טָאה םעניימ קילגמוא םוצ

 ,רָא יװ ױזַא --- עלעיצעּפס סיעכה? וצ ףיוא יװ טַאהעג לָאר רעינ רעדעי

 ןבָאה ץנעגילעטניא רעקיטרָא רעד זופ רעיײטשרַאפ :ןעמרַאפ --- עטריזינַאג

 ןרניברַאפ ,טפַאשטנַאקַאב רימ טימ ןסילש וצ טיײהנגעלעג יד טכוזעג רדסכ

 טכיזניה רעד ןיא עבטכ ןיב ךיא .ןעגנויצַאב עכעלנעזרעּפ ןופ םידעפ
 רעקילדנעצ ןופ ָאד ךיוא בָאה ןוא {רָאי עשרעדניק יד ןופ לזמ:םילש ַא

 ?רַאפ ךָאנ טָאה םסָאד ...ענלצנייא טימ --- ןטקַאטנַאק טלעטשעגנייא ןלַאפ

 ךיז ןזיװַאב סשינ ןבָאה סָאװ ,יד דצמ רימ ֹוצ סערעטניא םעד טרעסערג
 !יא סעטירַאלוּפָאּפ ןיימ זיא דלוש ןוא זליװ ןיימ זַָא ןוא ,ןרעטנעענרעד וצ
 +{טרָאק ןיא ןעזעג טשינ לָאמנײק ךימ ןעמ טָאה ייברעד .ןסקַאװעג טָאטש
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 שוַאטנַאמ

 ("שטנעמ-טפול רעד, סעשטיװעקשוי .ס ןוא) ?ַאקשטונָאמ,

 ("עינד ַאנ, סיקרָאג ןיא) רָאיטקַא רעד
 "רעטו טלרעּפ ,

 (לצרעה -- "ָאטעג עװנ סָאד) ןיא) לעומַאס רָאטקָאד

 (טקַא 117 ןוא 11) "שטעּפ יד טגירק סָאװ רעד,



 ןכָאנ ןזיװַאב לָאמנײא ךיז בָאה ךיא זַא !וא ,לַאקָאל:טכַאנ ַא ןיא ,בולק
 ;נעצ רעד ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןַארָאטסער ןיא טיורבשנװָא םוצ ?קַאטקעּפס

 בָאה ךיא ןכלעו ,שיט םוצ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא רענײמעגלַא ןופ רעמ

 םימ 95 ןַאמ א טצעזענמורַא יז ןבָאה ,טפניפעבלאז ןעמונרַאפ טסעװעג

 רעד ןוא רָאטקעריד רעד טסוװעג ןגרָאמ ףיוא טָאה סָאד ...ןעמַאד ערעײז

 רעטַאעט ןרַאפ "עמַאלקער, -- סע ןיא סײז ןייא ןופ .רעסישזער:טּפױה

 םפנֲא ענײמ ייב רעבַא ,טיפַארּפ ןיולב ןעגנערב י""טפעשעג, םעד ןָאק ןוא

 רע ט כ ַא מס ױזַא יו, :טכוזרעפייא ןופ טצַאלּפעג לַאג יד טָאה רער
 *לרעלוּפָאפ ױזַא דיז

 רעגניפ ַא ןָאפעג ּפַאלק א וצרעד בָאה ךיא כיוא ,ןייז רומא רימ לָאז

 ןטרָאד ךיז בָאה ךדיא עכלעוו טימ ,םידיחי עמלייצעג יד ןשיווצ .רעגניפ ןָא

 לעװ ךיא ןכלעװ ףיוא ,שטנעמ א ןעוועג זא ,טרעשנענרעד !וא סעדניירפַאב

 רעד זופ רַאלק ןרעװ רענעייל םעד ןלעװ סָאװ ,םימעט בילוצ ןלעטשּפָא ךיז

 .ןעגנודנידנַאב עקירעביא ןָא גנולייצרעד םצע
 20 ע ב שטיוװעיעגרעס ןיטנַאטסנָאק ,ועשַאטקעב -- ןסייהעג טָאה רע

 ךיא סָאװ ,טַאלב ַא םיא טרעהעג תונורכזח רפס ןיימ זיא זוא וװ ע ש ַא ט

 ...רלָאג םעגייר ןופ תויתוא טימ ןבירשעג ןרעג טלָאװ
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 ץנַאלנּפָא םיקצישזַארטעּפ רָאטעּפַארּפ .יז

 :ענרעביא טָאה ןבעל סָאד סָאװ ,עטסלופטרעוו ןוא עטסרעייפ סָאד

 םוש ןָא !ענעז ,טרעדנוחרָאי רעזדנוא ןופ תורוד יד רַאפ ןצרַאה ןיא טזַאל
 יװ ףױא טצילב טלַאטשעג אזַא ןעוו .ןשטנעמ ןופ ןטלַאטשעג --- קפס

 ךיא .ןרוּפש רעכיא ךיֹוא סע טזָאל -- עגה רעצרוק א ףיוא רָאעטעמ א

 ךיא ,יקסרָאגַאסיל לַארענעג --- "רורנומ ןיא ששנעמ , םעד טשינ סענרַאפ

 :ַארטעיּפ ַאלָאקינ ןופ טלַאטשעג עקיטכיל יד קידנעטש ןצרַאה ןיא גַארט

 .ווַאססַאר שטיוו

 !סערַאמכ ןוא ןעלּפענ יד ןופ רימ וצ ןקוק ןטלַאטשעג עכלעזַא ךס א

 :םיֹוא עכעלשטנעמ רָאי ַא יװ רעמ ןיא סָאד -- "ועשאטקעב;

 .גנוקַארטש

 ?גַאסקעלַא ןײמ ןֹופ םישדח רָאּפ ַא טלמַאזעגנָא ןיוש ריז ןבָאה סע.

 :ַאעפ ןופ עיאפ ןיא ןעגנַאגעגוצ ןיא רימ וצ ןעוװ ,קיטקַארּפ רעקסוװַארד

 רָאיטקַא רעגנוי ַא -- גנוקילײטַאב ןיימ ןָא גנוקעטשרַאפ ַא תעב -- רעט

 ךיז ליװ רימ טימ זַא ,טגָאזעג רימ ןוא -- יקציװַאנהַאט -- טנעדוטפ ַא

 לָאמ ןפשרע םוצ טרעהעג ךיא בָאה ןעמַָאנ םעד .וועשאטקעב ןענעקַאב

 םגערפעגרעביא שודיח טימ טָאה עגעלָאק ןיימ .ןיא סָאד רעװ טגערפעג ןוא

 ריא ?טשינ ריא שנעק ןװעשַאטקעב , :קזוח םיא ןופ טשינ ךיא ךַאמ יצ

 -- ."טרַאװ רע ?לײװ ,טמוק ?לײװרעד ,יונעג ןגָאז רעטעּפש ךייא לעװ

 -ערעדנַא רעד ףיוא טריפעגרעכירַא ךיס רע טָאה ?ברַא ןרַאפ ןוא

 -- ועשַאטקעב זיא רעכלעוװ .ןױשרַאּפ יירד זופ עּפורג ַא ֹוצ עיָאפ ןופ טײז

 ...םסווועג טשינ ךיא בָאק

 ןבָא ה עגעי ,קיטיונ רַאפ !טלַאהעג טשינ ךיא בָאה ןעמָאנ ןיימ ,ןפורגַא

 נעעג דלַאב ךיז טלָאוװ דָאזיּפע רעצנאג רעד ןוא ,ןפורעגנָא טשינ ךיוא ךיז

 טגָאז גיוװש טונימ רַאּפ ַא דָאנ רעבָא .ןרָאװעג ןסעגרַאפ קפס ןָא ןוא טקיי

 :טכירעגמוא רעניײא
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 !רעטַאעפ ןיא ןעועג ןפכענ ןיב ךיא --

 יװ ןײצ ןעײר ײװצ ןוא ןגיא עקידנכַאפ רָאּפ ַא ןעזרעד בָאה ךיא

 רעװ ?עיטַאּפמיס רעדָא ,קווח -- סע ןיא .טלכימשעג טָאה רע ;לרעּפ
 !םיא סײװ

 .ןקורט ךיא גָאז -- רעטַאעפ ןיא ךיוא טנייה טנעז ריא ---

 .טכַאלעצ ךיז טָאה רע

 !פשינ ריא טליּפש טגייה רעכַא ;רע טנַאז --- קיטכיר ץנַאג --

 גָאז -- ?גנומיטש רעקיטסופ רעיא ןופ הביס יד סָאד זיא --

 ןיא ןעזעג גנַאל טשינ ָאד "טכוזרעפייא , סוועשַאכעצרא בָאה ךיא ---

 טָאה ריא ...ןיקצינדור זוא ַאװעינערי טימ -- ןעגיכַאלזעיג יב גרוברעמעּפ

 .יקציגדור יװ רעפרַאש ןוא רעפיט קידמפײדַאב ןויוואכ "זַאמ ,, םעד

 .ךעלמייהמוא ?סיב א ןרָאװשג ןיא רימ

 .ךיא גָאז --- רַאיטקַא רעסיוהג  ַא זיא יקציגדור ---

 .רערעגעלק ןייק טשינ סלאפנדעי טנעז ריא ---

 יב ,ןרינַאער וצ ױזַא יו ,ןרעפטנע וצ סָאװ טסווװעג טשינ בָאה ךיא

 יומ םע טָאה רַאי ןטוג רעסָאװ וצ :טכַאדרטעג ןֹוא םלוג ַא יװ ןענַאטשעג

 ?ןגאדשעגנָא רעהַא

 :ךיא רעההעד לַאמַאטימ

 !ןכעל ןיא יו רעטנאסערעפניא ךס ַא עגוב רעד ןימ זיא רע ---

 .טײקיזָאלטקַאפ עלבַאנָאדרַאּפמוא ןַא יװ ןעזעגסיוא רימ טָאה סָאד

 קילב ַא שימ ּפָארַא ןיב ןביוא ןופ ןפסָאמענּפָא טקעיבופ םעד בָאה ךיא
 =רעמיליס א ןיא יװ זרעטש םוצ פנַאה יד קידנגײלוצ ,ןוא טכיגכײלג ןופ

 רעטניה קעװַא ןיב ןוא עּפורג יד זָאלעגרעביא ךיא בָאה ,גנוסירגַאב רעש

 .ןסילוק יד

 טוגימ ַא ןיא ,ןפרוװרַאפ טימס טנעדופס ןימ ןגיולפעגניײרַא זיא םורא
 ועשַאטקעב זַא .ןריפוצ ךייא ןטעבעג טָאה רע טָאװ ,טסירדרַאפ

 ןשטנעמ עטסכיירפפניא יד ןופ רענייא ,רעשכיד  ַא זיא סָאד --

 טגערכראט ןײלַא ריא טָאה טצ .רערערַאֿפ רעסייה רעיא ןוא טָאטש ןיא

 .םיא וצ ןקירב עֶלַא |

 !טשינ ועמ טײג ?זמ ןגעק :ךיא גָאז -- אלימ ---

 :עגפיוא ָאה ךיא) סיפענעב ןיימ ןעוועג זיא םורַא ןכַאװ ייווצ א ןיא
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 (עמעט ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד -- ?ָאטעג עייג סָאד, םלצרעה ריר טריפ

 גנומיטש יד .תונתמ לָאצ ַא ןעמוקַאב ךיא כבָאה לָאז |פקַאּפעגלופ ַא יב

 ?ַאס ר"ד ןשיװצ ענעצס רעד ךָאנ .ענעביוהעג ַא ןעוועג זיא רעפַאעפט ןיא
 יד ןענעז --- טקַא ןטירד ןופ ףופ --- םָארש ןָאפ רעטסימטָאר ןוא ל?עומ

 ?רַאג ןיא ךיז וצ ןײרַא ןיב ךיא .עיצַאנימלוק רעד וצ ןעגנַאגרעד סעיצַאװָא

 :- ןוא םירבה .רעטמַאלפעצ ַא ךיילנוצ ןוא רעטּפעשעגסיוא ןא עבָארעד

 ןעמולב ,תונתס עניב רעד ןופ טכארבעג ןבָאה רעטעברַאענ
 ..ןעגנוסירגַאב טימ רעיושוצ קילדנעצ א ןײרַא ןענעז םלוע ןופ .ץנערק

 ךיא ...ןייצ עקידקרעּפ ןוא !גיוא עקידנכַאל יד טימ רעה רעד --- יז ןשיוװצ

 םוצ ןָאפרעביא ךימ ןביוהעגנָא ןוא טקידלושטנַא ןעמשלַא רַאֿפ ריז בָאה

 ךיז טריר ר ע ד :עז ךיא .קעװַא ןוא טנגעזעג ריז ןבַאה עלַא .טקַא ןט4

 ןיוש ךיא בָאה שײקיזָאלטקַאט ףיוא קיעפ זיא רע זַא .טרָא ןופ טשינ

 ןעמָאנ ןייז זַא ןוא "רערערַאפ רעסייה , א רעניימ ןיא קָאד זַא ,טסוװעג

 בָאה !ךָאד ךיז ךיא זומ ןָאטרעביא רעבַא טסוװעג ךיוא "וועשאטקעס , זיא

 ןבױהעגנָא ןוא ןקור ןטימ םיא וצ ךיז טיירדעגסיוא ,שקידלושמטנַא ךיז ךיא

 .ךַאז ןיימ ןָאט

 .גייווש ...ןוא ךיא רעה -- תונתמ דפ ַא --

 עלופשרעװ ןעמוקַאב סעסירשקַא רָאנ ןַא ,טנײימעג בָאה ךיא --
 זיא ןעמעװ ןופ .טַאהעג תועש ַא בָאה ךיא -- סיוא ךיז פזַאל ...תונתמ

 ?ץלַא םע

 ריא ...ןקוקוצכדוד ץלַא סָאר ןעװ טאהעג טשיג ךַָאנ כָאה ךיא --

 ךימ טגנעוב ןעמ :ןרימירנרעכיא ריז ףרַאד ךיא ,ןקידֿפוששנַא רימ טשזומ

 .ןטעדנוװחַאפ רעװש א טקא ףוס ןיא

 ןגוא עקידנכַאל ענַײז טימ טקוק רע :סע ןעמ טנימ םיא טשינ יו

 | .םרַא ןופ טשינ ךיז טריר ןוא

 ךיא ײב טפרינימַאד טסנוק יד זַא ,טלפײװצעג טשינ בָאה ךיא --
 זיא סָאד --- םירג ןבילוצ תונתמ ןטכַארטַאב טשינ רעבָא ,םעלַא רעביא
 !גנולעטשרָאפ ןימ רעביא סעּפע ןיוש

 .ןגיװשעג ןוא םיא וצ ןקור ןטימ !סעזעג ןיב ךיא

 ?ןקוקנײרַא ןביולרעד םריא !?טכַאש ענייש ארַאס ---

 !עטיב ---

 :ערעטניא רעײז !ןזרעפ :רָאנ טעז !טָאנקָאלב רענרעכליז ַא !ַא --

 ?רבחמ רעד זיא רעװ !טנַאס

 ספ כ טאפ



 לטכַאש ַא :ןעזרעד ןוא םיא ֹוצ םינּפ ןטימ טיירהעגמוא ריז בָאה ךיא
 ןיא ."רעיושוצ ַא ןופ טסיטרַא ןלופשנַאלַאט םעד , :טפירשפיוא ןַא פימ

 .דיל א -- טַאלב ןטשרע ןפיוא ןוא ,טָאנקָאלב רענרעבליז ַא -- ?שכַאש

 עטלַארטשַאב יד !כיוה ףיוא ןלָאז סע

 געוו ןסיורג ןטלײװרעד ןײד ןופ
 וטנעזערּפ ןוא ןטנעמסירדָאלּפַא

 ,טקעמש ןטניא סָאװ ,ןומח םענופ

 !ןעגניװצַאכ טשינ ץעגרע לָאמנײק ךיד

 ןעגניזסיוא דיל ןייד וטסעװ יירט ריז

 רעטכיר רעד ךיז ןופ ןילַא ןייז ןוא

 רעטכיל עטלַאק ןיא קימירק ןופ יװ

 םור ןוא גנַאזעג:ביול ןיא ױזַא

 ...םוטעמוא ןוא לָאמ עלַא- ןוא

 ךיִז טסולג רימ רךָאד ןוא !ןייז לָאז ױזַא
 ןָאפ שוק ַא ,ןעמענמורַא קרַאטש ךיד

 ליפענ סייה ןיימ !קירדסיוא ןוא

 .ליּפש ןייד רַאפ ,ןלָאר ענייד רַאפ
 ,טרעװ ןייק ריד רַאפ שוק ןיימ טָאה'ס רָאנ

 ,טנערב רע זַאמ א ןופ ןפיל ףיוא

 ,טָאּפש ,קזוח זיא'ס :יורפ ַא ןופ טשינ

 !מָאנקַאלב םענרעבליז םעד ֹוצ םענ
 רעיושוצ ַא

 ןגיוא ענייז זוא וועשאטקעכ טגָאז -- ?שּפיט א רַאפ סע זיא סָאװ --

 .ובַאל

 ףיוא רימ וצ קורדסיוא רעביל ַאזַא זיא קָאד .וועשַאטקעב רעה ---

 ...ךיא !בוט:םיי !יימ

 ןיב ךד י א ..?חומ טיײז ...טכערעג קידנעטשלופו טנעז ריא ,ךַא ---

 .עבָארעדרַאג רעד ןופ סױרַא זיא רע ןוא .ךיז טײטשרַאפ ,שּפיט ַא

 טײצ ַא ןיא טסווװהעד ךיז ךיא בָאה ,הנתמ ןײז ןעװעג ןיא סָאד זַא

 .םודַא

 ןיא שדוח רעד ןוא רעבמעצעד ביױהנָא ןיא !זעוועג זיא סיפענעב ןיימ

 ךשמ ןיא בָאה ךיא .טינש ןשירעפעש ןכייר ןופ שדוח ַא רימ רַאפ ןעוועג
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 יװ טכארטאב ךיא עכלעוו ,ןעגנולעמשרָאפ ייווצ טליּפשעג ןכָאװ 8--2 ןופ
 א יט ע 9 מט ַא ה, :ןבעל ןצנַאג ןימ ףיוא ןּפַאטע עטסקיטכיװ ייווצ

 יד ןופ ילזמ,, סָאד ."שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד,, --- םוועיערדנַא רינָאעל

 טלאטשעג יד ןיא םע ןדישרַאפ יװ ןדישרַאפ זיא ןעגנוריפפיוא עדייב
 בָאה *טעלמַאה, ..."װעיערדנַא דינָאעל, טלַאטשעג רעד ןופ !*ריּמסקעש ,
 :ליש רעד ףיוא ךָאנ טליּפשעג --- ןעקנעדעג ףרַאד רענעײל רעד יז --- ךיא

 ;נוגערפיוא רעכעלסעגרַאפמוא ןופ !טונימ טבעלעגרעביא ןַאד ןיוש .עגיב

 בָאה קסװָארדנַאסקעלַא ןיא ערעימערּפ רעד ך ַא נ ...טקַא ןטײװצ ןכַאנ

 זיא סָאד רעבָא .לָאמ עטלײצעג ןבעל ןצנַאג ןרַאפ טליּפשעג עלָאר יד ךיא
 :לאהאב יד ףוא ק י ד גע ס ש טגנילק סָאד ,םעטָא ןיימ זופ לייט ַא

 קידנעפש טראװעג טָאה סָאד ,טימעג ןוא ץרַאה ןיימ ןופ סענורטס ענעט

 ץֵלַא ןוא ךימ {צײלפרַאפ ,ןליּפשעצ ,ןעגניזעצ ךיז ןענָאק וצ לַאפוצ !םיֹוא

 ןיא ןבעל סָאד ..ט וי ? ָא ס ב ַא ןשירָאיטקַא ןופ םָארטש ןטימ םורַא
 עטככיהעגסיורא טשינ יד ןֹופ ןדלַאֿפ יד ןיא ןבילבעג זיא וויטַאמ רעד ,קעוװַא

 ;םױרַא טייהנגעלעג יד טאהעג ךיא בָאה סעדנוקעס ענלצנייא זיולב ...ןצפיז

 | .ענעצס ַא ,טנעמנַארפ ַא ,גָאלנָאמ א טימ ןלַארטשוצ

 טסייה'ס ,ןָאזעס ןופ ףוס ןיב !טכַאנײװ ןופ קסווָארדנַאסקעלַא ןיא

 לװָאט ןטשרע ןופ -- טליּפשעג "טעלמַאה , ךיא בָאה ,0 ךָאװ ַא רַאפ

 | ...ןפײװצ ןזיב

 טריפענפיוא קסװַארדנַאסקעלַא ןיא ךיא בָאה "שטעּפ} סוװװעיערדנַא
 סע ךיא בָאה םורַא רָאי 9 עּפַאנק ןיא רעבָא ,לָאמ עכעלטע טליּפשעג זוא
 ;כָאנ ןוא עשרַאװ ןיא ""רענקיװ , יד ייב טריפעגפיוא גנוצעזרעביא ןיימ ןיא

 .קיטנַאלטַא ןטײז עדייב ףיוא ןליּפששסַאנ עניימ ןיא טליּפשעג םעד

 ןעננולעטשרַאפ עדיײב יד רַאופרעּפער ןיא ןעמעננײרַא ןופ םישרּפ יד

 ןַא עכלעוו ףיֹוא ,?עיגַאלַארטַאעט, רעטעלב ןענעז גנופיירגוצ רעײז ןוא

 ןוא טולב ןײז ךיז טליק סע ןוא טכַאק סע ױזַא יװ ןלייצרעד ןָאק רַאיטקא

 .תוואת עקימורַא ןופ לסעק

 .ןועשאטקעב יב ןטלַאה רימ רעבָא

 ןטסכעה םעד !ענעקרעד טשינ ןוא רָאי 00 ןבעלּפָא זָאק שטנעמ ַא

 ."רךעלקילג ,, זיא רע זַא ,ןעניימ ןוא קילג ןייז ןופ טקנוּפ

 ןייק ןבָאה טשינ ןוא געוװ !שירעפעש ןײז ןײגכרוד ןַאק רָאיטקַא ןַא

 ןופ ןגיוא יד טימ ןָאט וצ קוק א ךיז ףיוא טייהננעלעג יד לָאמ קיצנייא
 ןגעװ טנַאזעג טָאה ועשַאטקעב סָאװ ,ס ָא ד .רעישוצ ן| 9 א ע די א
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 ןײק .רעמ ךיא בָאה ,גנוריפסיוא ןיימ ןיא ןלָאר ייר ַא ןופ !קוהדנייא ענײז

 !טרעהעג טשינ ?ָא טמ ן ײ א

 ביוא -- טרעהעג ךיא בָאה םיחבש !"םיחבש , ןיא טשינ טײג סע

 -- (ּפַאפע עקידרעטײװ יד ןיא תועדה ?25 זיא ,ןװעשַאטקעב זיב טשינ

 ...ןרעה ןוָאל טגעלפ וװעשַאטקעב יװ ייערעטכידעג, ךס ַא

 22 ַאדע ג עכלעזַא ןרעה ןזָאל לקַאטקעּפס ַא ךָאנ טגעלפ װעשַאטקעב

 נָא יז געלפ'כ ;טלַאטשעג עטלגיּפשענּפָא יר ןעזרעד געלפ ךיא זַא ,{ ע ק

 ןקוק ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ ;טסורב ןיימ וצ ןקירדוצ יז געלפ'כ ;ןּפַאט

 .רעיושוצ !פיוא טקריװ יז יװ ,טמעמטָא יז יװ ןכרַאה ןוא

 ןתמא ןופ טסנוק יד זַא ,םויה דע קידיײרּפ ןוא טקידײרּפעג בָאה ךיא

 טפערט ןוא רעשצניפ רעד ןיא טסיש רע סָאװ ,םעד ןיא םײטשַאב רָאיטקַא

 רעיושוצ עכלעזַא ךיז ןבענ ןבָאה רימ ןעוװ .טשינ טעז רע ןכלעוו ,?יצ ןיא

 ןרָאװעג ,ןליּפש רימ רעכלעװ ןיא ,שינרעשצניפ יד טלָאװ ,װעשַאפקעב יװ

 ;ע/צ ןֹופ ט כילרעביוצ ןימס ַא סימ ןפ כיולַא ב

 ךיא זַא ,ןובשח ןרָאלק ַא ּפָא רימ ביג ךיא ..ק נג א ד עג ן ט מט א  ם

 2וק 100 ןופ 00 ןוא ,"ה צי 2 סם, רעניײר ןופ תורוש סיורַא ַאד גנערב

 ןײז טשינ סע ןָאק שרעדנַא ןוא ןעמענפיוא ןזומ ױזַא סע ןלעװ רענע

 ;גײא ןייז ןגעװ טדער ועשַאטקעב ױזַא יװ ,טרעהעג פשינ ןבָאה ײז ? ײ וו

 | .לקַאטקעּפס ןקיטכענ ןופ קורד

 ?קעב זַא ,ןסיװעג ןקיאור א טימ גָאז ןוא טרעהעג ָאי סע בָאה ךיא

 *עצס ענימ ןופ טײקיגָאװ יד ןוא טײקּפיט יד טכַאפנעצרַאפ טָאה וועשַאט

 ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה רע ןוא ,רָאי םענעי ןופ ךשמ ןיא ןעגנוטסייל עשינ

 ןענעז עכלעוו ,ןרוּפש םזינַאגרָא ןשירעפעש ןיימ ןיא שזָאלעגרעביא ---

 רעד רימ ןיא קילב ןיז זופ גנוקריװ יד בָאה ךיא .ןדנוװשרַאפ טשינ ןיוש

 רימ זיא גנוקריװ ןײז ןוא קישש סוװעיערדנַא ןופ ןבָארּפ יד ףיוא טֿפיפ

 ןופ ייס ,"רעילָאּפָארימ עקלאירזע , ןופ  ייס ןבַארּפ יד ףיֹוא ןעגנַאגעגכַאנ

 - ."םערוטש , ןופ ייס ,'"פיוט סנָאטנַאד;

 עניימו ןופ םענייא תעכ עטַאטיצ עצרוק א ןביולרעד רימ לעװ ךיא
 | ...םיא םימ ןכערּפשעג עטשרע

 דניירפ ןייז םימ "שטיוװָארטַָאיּפ ײגרעס, ןשיװצ ענעצס רעד תעב ---

 ליפ ךיא זַא ,טּפַאכעג ךימ ךיא בָאה (ייטכוזרעפייא} םװעשַאביצרַא ןיא)

 ןָאעפ רַאטעּפַארּפ ףיוא טעטיסרעווינוא ןיא טרעינ ,רעטאעט ןיא טשינ ריז

 ךיא טלעטש ...טכער ןֹופ עיפַאזָאליפ רעד ןגעו .עיצקעל סיקצישזַארטעיּפ
 רעד ןופ ןוא טנפעעג ךיז טָאה חומ סרָאטקעל םעד זַא ,ליפעג ַאזַא רָאפ
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 ?רעדעפ עסייוו ףיוא יוװ םורא טבעווש עירָאטידיױא רעד רעביא ערדעטַאק

 ..קנַאדעג רעכעלששנעמ רעד ןעלגילפ

 ךיא ביוא ,טרָאוו קידנגָאז טשינרָאג ַא טוקָאסבַא זיא 'יטפַאשדניירפ

 ?רַאפ" וליפַא .ןועשַאטקעכב םימ ןעגנויצַאב עניימ ןענעכײצַאב ןלעװ לָאז

 .סיוא טשינ םע טּפעש 'יטביל

 רע יװ ,ןעז געלפ ךיא ןעװ ,גנורעשנעענרעד !ײז זַא ,ןגָאז ןַאק דיא

 ןופ גנורעשנעעגרעד יד טקריוװ סע יװ ,ױזַא טקריוועג רימ ףיוא טָאה ,טײג

 .קילג ןוא דוירפ רעקידנרנעלב ןֹופ דָאירעּפ ןיא ןזעוונעיורפ טבילעג ַא
 ךיא .טרישזַאגנַא טשינ יקסוװַאלאטיַאװ ךימ טָאה ןַאזעס ןשייוװצ םעד

 םֶלַא ,קײטּפַא ןיא טנידרַאפ טָאה יורפ זימ סָאוװ ,םעד ןופ טבעלעג בָאה
 ךיא בָאה ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש יװ ,טָאטש ןופ ןרָאפקעװַא .רָאזיװָארּפ

 2הכולמ רעביא רָאטקעּפסניא רעד ןוועעג ןיא וועשַאטקעב .טנַאקעג טשינ

 ןפעברא לָאז ךיא זַא ,גונעג ןעוװעג םלָאװ ענייז גנומיידנָא ןייא ;ןרעיפש

 ךיא רעבָא ..טמיטשאב טלָאװ ךיא טלַאהעג ןכלעוו ףיוא ,רעטאעטפ ןיא

 טשיג ריז םיא וצ גנופײדנָא רעטסנעלק ןייק טיט וקיפא םעד ןגעוו בָאה

 .טצַאשענּפַא ןוא טסוװעג םוג ר ע ײ ז סע טָאה רע ןוא ...ןדנאוועג

 | .רָאזיּפע ןַא ךַאנ טליּפשענּפָא ךיז טָאה סע

 יד ןיא ןפײקכעלגעזרעּפ עלעיציפַא עקידנריפ יד ןופ רענײא סלַא

 טגעלפ סָאװ ,עיסימָאק רעד ןיא דילנפימ ַא ןעוועג רע ןיא ,ןענַאגהַא;טכַאמ

 .םייחקנַארק בילוצ רעשילימ ןופ ןעײרּפַאב ןנעװ תושקכ יד ןטכארטַאב

 זַא ,טלײצרעד ןוא יורפ ערעטלע זא רימ וצ ןעמוקעג ןיא לָאמנײא

 ןוז רעד .רעפילימ ןיא ןרעװ ןגיוצעגנײרַא שדוח םעד ףרַאד ?קיגיא דיא
 וצ ןסָאלשַאב טשינ ךיז טָאה רונש יד ןוא ,לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג זיא

 .ןפעב םעד ןגעוו זעמוק

 .טשודיחראפ טגערפעג ךיא כָאה -- ?ןפלעה ָאד ךיא ןָאק סָאװ ---
 ,טגָאז רונש ןיימ .טנעה סוועשַאשקעב ןיא ןצנאגניא טניל ךאז יד

 .יירפ ןייז עשַאס רעזדגוא טעװ ,ןװועשַאטקעב ןטעב טעװ ריא ביוא זַא

 ערעדנַא יז יירפ ןייז וצ ןסנַאש רעמ ןבָאה רע לָאז קָאװרַאפ ןוא ---
 ןוועשאטקעב רַאפ ךיא לָאז ןויטָאמס עכלעװו טימ ?עגַאל רעקיבלעז רעד ןיא

 | ?השסב יד ןקימכעראב

 .טדערעגסיורַא ןסָאלשַאבמוא ךעלדנע ןוא ןניושעג עלייוו א טָאה יז

 .ןעלמימפטלעג טימ טקירילרעד !רעװ ןכַאז יד !יקסװערָאמ רעה ---

 ךעלרעפעג א רַאפ ןכעלקנערק ַא ,ןקנארק א רַאפ וכַאװוש א טכַאמ טלעג

 .סנַאש א זיולב זיא סָאד :ןעגנול עכַאוש טָאה אשאס רעזהנוא .ןקנַארק
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 רימ .רעפנזיוט רָאּפ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד !רָאב ןטסעפו ַא ןופרעד ןכַאמ וצ

 .רעטרעדנוה רַאּפ ַא ןבָאה ןעגַאק

 ?ןימרעט רעטצעק רער זיא ןעוו ---

 ךיז גנורעדָאפפיוא רעד ףיוא ןשרַאוװ רימ .ןגרָאמ ןייז ןָאק סע --

 ןייא רעטומ רעײא יב ןעוועג ךיוא טנעז ריא ,יקסווערָאמ רעה ...ןדלעמ וצ

 ןעמוק ךיא לָאז ןעווו ...וצ ריכ טגָאז .ןעקנישַאס רעזדנוא טעװשטַאר !דניק

 | ?הבושת ַא רָאנ
 ריא טפרַָאד ןעמוק הבושת ןייק ךָאנ .טשינרָאג ךיא !ַאק ןגָאזוצ --

 רעסיוא זיא סע רעװ ביוא רעבָא ,ןדער ןועשַאטקעב טימ לעװ ךיא ...טשינ

 .טליּפשרַאפ ןינע רעד זיא ןַאד ,ןסיוװ ןופרעד טעװ ןדנוא

 לויקידיר ןופ ןעמונעגסױהַא ןוא טרָא ןופ !ביוהעגפיוא ךיז טָאה יז

 .פרעװנַאק ַא
 ...ןפייקבכעלגעמ ערעזדנוא ןופו םומיפקַאמו רעד זיא סָאד --

 2ַאב ק י ד נג 7 ע װ טשינ ,ןגיוא עדליוו טימ טקוקעג בָאה ךיא

 .רָאפ טמוק ַאד סָאװ ןפיירג
 ?טרעװנָאק ַא רַאפ סע זיא סָאװ --

 .פײטשרַאפ ריא סָאװ טימהעד טוט !לבוח 800 --

 :ַאה ךיז טָאה ריא זַא ,טסעגרַאפ ןוא טרעװנַאק םעד וצ טמענ ---

 ןדער ךיא לעװ ןװעשַאטקעב טימ .רימ טימ ןדער וצ םער ןגעװ ןסָאלש

 :רעטנוזעג טייג .ןגָאז טשינרָאג רייא ךיא ןָאק רעמ ...םורֲא העש 9 ןיא

 יי | .םייה

 עטלַא יד יװ ,ןקור ןפימ ןרעקוצסיוא דיז ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא

 .ןעגנַאנעגסױרַא קידנּפילכ ןוא ןָאטעג שוק ַא ,טנַאה ןיימ טּפַאכעגנַא טָאה
 :רעדניא םיא ןפָארטעגששינןוא ןװעשַאטקעב וצ קעװַא דלַאב ןיב דיא

 טבױפַאב יו ךימ זוא רעמיצ ןיא ןײרַא רע זיא םוחא עלײוװ ַא ןיא .םייה

 :ףוהסיוא ןַא טימ
 ןדער רימ טימ טסלָאז וד ןטעב עכבַאב ַא ןעװעג זיא ריד ייב --

 ?לקינייא ריא ןגעוװ
 ..ליומו ןפָא זַא טימ םיא רַאפ) זענַאטשעג ךיא ןיב רעטפעלפעג ַא יװ ||

 ?עכָאב ַא ריד ייב ןעוועג --
 .ןעוועג ---

 ?עילימַאפ ןיז זיא יו ---
 .משינ סע סייוו ךיא זַא ,טּפַאכעג טשרע דיז בָאה ךיא

 .ןעגנול עכאווש טָאה רע ,יַאשַאס ,, םיא טפור ןעמ ---|
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 עקירטעמ ןיא .עמימ ןייז .עמַאמ ןייז ,עבָאב ןייז םיא טפור ײַאשַאס} +-

 יקיזיא ,, יצ ,יילדנעמ , ,"רערנעס ,,---.,"רעדנאסקעלַא ,, יו טוג ױזַא ןייז רע ןָאק

 | .רעפמיילעג א יוװ ןגיוושעג בָאה ךיא

 ?טלעג ףגיילעגרַאפ ריד טָאה יז ---
 .אֹי 2

 ?לפיוו ---

 ,לבור 900 ---

 .8 ןעמענ טנַאקעג טסָאה ---

 ריא ...שטיוועיעגרעס ןיטנַאשסנַאק ,טשינ ךייא יימשרַאפ ךיא ---

 טפור ןעמ יװ ,ןסעגרַאפ לָאז ךיא טליװ ריא רעדָא ?7-- קזוח טכַאמ
 'ו : לדייא

 ? גנוקריווטימ !ייד טגַאזעגוצ| טסָאה וד ?יריא; == לָאמַא פי ---

 ריא ןגעװ ןדער ךיא טימ לעוװ ךיא זא ,םגָאזע גוצ ריא בָאװ ךיא ---

 | | לקיניא

 ?דךַאג סָאװ ןוא ,ונ --

 ?ןגָאז ריא טנָאקעג ךָאנ ךיא בָאה סָאװ ...רעמ טשיגרַאג --
 ?קעװַא יז זיא טימהעד זיולב ןוא ---

 .םנייוועצ ךיז ןוא םנַאה ןיימ ןָאטעג שוק א ךָאנ טָאה יז --

 ןייא ןעננוציז פא פלאה עיטימָאק יד !ַאשַאקרַא ,סיוא ךימ רעה --
 טָאה רע ביוא ,ריאמ רעדָא ,קיזיא רעדָא ,ַאשַאס םעד .שדוח יא לָאמ

 ןופ ןָאט ךיא לע טפנוקוצ רעד זיא .ןעײרּפַאב רימ ןלעװ ,ןעגנוק עכַאװש

 סָאװ ,טגוזעג ןכַאװש טימו עגעי רַאפ ןענָאק לעװ ךיא סָאװ ,ץלַא ףײז ןיימ

 ןעמ זא ןוא ,טָאכיק ןָאד ןייק טשינ יז ֹוד רעבָא ,ןפורנָא רימ טסעװ וד

 ןייז טסעוװ .ענעשעק ןיא ןײרַא גייל ןוא וצ) םענ ,טלעג ןגילרַאפ ריד טעוו

 2ַאב טשינ זלעװ יז ןעוו ,ןלַאפ יִד זיא ןרעקמוא טסעװ וד ביוא ,רעטיר ַא

 .ןרעוו ?יירפ

 2נוא וועג ןענעז ףיפ וצ ןוא ליפ וצ !שטיאעגרעס ןיטנַאטסנַאק ---

 ,ןעקנעד ןוא ןליפ ןופ זנַארפפ יד רעביא ןעגנוכעלרעביא עמַאזניימעג ערעזד

 ךיא טי ןוא עציײלּפ א טימ ךיז ןרעקוצמוא חוכב ןייז לאז ךדיא זַא

 טכַאל ריא רעדַא ,סיוא ךימ פוורּפ ריא ;ןפײרגַאב וצ גולק טשינ ןיב

 ?םיוא ךימ

 2לרעּפ ןוא ןניוא עקידנכַאל ענייז טקוקעג ןיוש !בָאה רימ ףיוא רעבָא

 ֿ .ןייצ עקיד

 רע טמענ רסח תולימנ ןײק - רט טגָאז -- !האירב ענדָאפ ַא --

209 



 :רָאפ ןעקסווָאלָאטיָאװ וצ ;טשינ רע טנעקרענָא רַאבַאכ ןכעלרע ןייק ;טשינ

 ןסערפ רע טלָאוװ סעקסַאּפָארוק !וא ...טשינ רע טײג טסניד ןיז ןגייל

 ךיז לָאז עשז ןענַאװ ןופ !ןעקנירטרַאפ זײװ םימ ךָאנ ןוא גָאט ַא ץוש א

 ??ןעמענ סע
 ?עג ,קעבשַאט -- טשריפ רעשינעמהַא רעד םעדכָאנ ,טָאג רעירפ ---

 !!ַארוא !וװעשַאטקעב ַאיטסָאק --- טלעוו רעקיטציא רעד ףיוא ןפור

 ןרעביא ןצנַאפ ןביוהעגנָא ןוא !עמונעגמורא טסעפ ךיז ןבָאה רימ

 | ' ,רעמיצ ןסיוהג
 ױזַא ...טכירעגמוא !סירעגרעביא ריז טָאה "קעבנשַאט,, ?טיּפַאק רעד

 2נעגנירּפשפיורא ,ןגָאװטיײר א רוּפשו ןָא טשיװעגּפָא ןוא טקיליטרַאפ טרעוװ
 ןפיוא ענימ) רענעגעלרַאפ ןקילעפוצ ַא ףיוא ףיולעג ןזָאלגרָאז ןייז ןיא קיד

 "- : .געוו

 ףיֹוא ןטלָאּפשעג רעדיוװ ךיז טָאה טלעװ יד .1018 ןופ ןשינעעשעג

 ןעמ טלָאװ .ןטפלעה -- עכיילג טשינ ןישולח? ןיוש לָאמ סָאד --- ײװצ

 2! ר ג יד טָא ןסירעגּפָא ןװעשַאטקעב ןופ ןבָאה רימ זַא ,ןעניימ טנַאקענ

 ?נ8 םוש ןייק טימ ,רענייר ַא !ארכבנ אקו היה אל .ןעגנופסיירטפיוא ע ס

 טימ רעטסנָאמ רעד, :ןויטָאמ:ריּפסקעש רעטשימרַאפ טשיג ןצריוועג ערעד

 !! ס כוז רע פ ײ א -- "ןגיוא ענירג יד
 :1919 ףוס םייב !טלַאה רימ .1018 ינוי ןיא ןעשעג זיא םָאד רעבָא

 עט סיקטווָאלָאשיָאװ ןיא --- "שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד , ,"טעלמַאה;

 .רעטַא
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 !טשינ טסייב -- טליב סָאװ טנוה ַא .צנ
 (*טעלמַאה, םורַא)

 טרערעג ןיקסווָאלַאטיָאװ םימ ךיא בָאה "טעלמַאה, ןריפפיוא ןגעוו
 םענעקָארשרעד ַא ?סיב ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע .עװקסָאמ ןיא ךָאנ

 טָאה טנװַא ןטשרע ןופ גלָאפרעד ןכָאנ .טרעפטנעעג טשיגרָאג ןוא קילב

 ןליּפש וצ שטגוװ ןייד ןגעוװ :םורַא געט רַאּפ ַא ןיא ןָאטעג גָאז א רימ רע

 ןקידבוטײםוי ןיא רָאי;ײנ םורא ןוא ,ךיא טכַארפ ,ידַאקרַא ,יפעלמַאה;

 טָאה תוחוכ עלַא טימ רעבָא .טכַא ןיא ןעמענ סע רימ ןלעוװ ראוטרעּפער

 סעװ ,העד א טָאה רע יװ ,גנַאל ױזַא :שטיװַאנַארא טםלעטשעגנגעק ךיז

 !ןרעה ןזָאל טשינעגניב רעד ןופ טסקעט סריּפסקעש "םהרבא בר, רעד טָא

 .םעד ןגעװ ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא

 ?גארטייווצ , ,0---9 יד רָאֿפ טגייל עיצקעריד יד ןֹוא ,סנ ַא טָאנ טוט

 סיפעגעב ַא ,ןטנעדופס 4 ועװעג ןענעז סע עכלעוו ןשיװצ ,ןרָאיטקַא ?"עקיג

 עמאננייא עלופ א ןעגנערכ לָאז סָאװ ,עסעיּפ ַא ןפורנָא ןלָאז ייז ,טעב ןוא

 ."טנעדוטס , ןעמָאנ םעד זעמעשרַאפ טשינ ןוא

 ןטונימ עצרוק ןופ ךשמ ןיא ןסילשַאב ןוא גנוציז א םירוחכ יד זכאמ

 !ןיקסוװערָאמ טימ "טעלמַאה , :קימיטשניײא

 ,םולשַאב ןקימיטשניא ןשימ רָאטקעריד םוצ !עמוקענ זיא ןעמ זַא

 :ןָאפעג גערפ ַא טָאה רעסישזערישּפיוה רעד ןוא ,טכַאלעצ ךיז רע סָאה

 ןופ ךָאד טעוװ ריא ?םינמוזמב טריטנַארַאג ךייא רע טָאה לפיוו ---

 | | ...תחדק ןבָאה סיפענעב רעיא
 - .סָאש רעטסוּפ ַא ןבילבעג ןיא עקַאטַא {ײז רעבָא

 ליײוו ,יקסװערָאמ:ששיװָאנארַא ישזער , :ןענאטשעג זיא שיפַא ןפיוא

 םָאד .ןקידײלַאב םיא ןסייה טלָאװ לקַאטקעּפס םעד ןופ םיא /סילשסיוא

 יאדוװַא עניימ זוא טייל עגנוי יד ןופ הנווכ יד ןעוועג טשינ ןימולח? ןיא

 .עיגיל רעצנַאג רעד רעביא טריפמוירט בָאה ךיא תעב ,טשינ
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 ןכעלשטנעמ ןוא טקַאט עוָאד עלַאמינימ ַא טגָאמרַאפ טלַאװ רע ןעווװ

 ןוָאל ןוא שזיטשסערּפ ןײז ןטיהוצּפָא סודָאמ ַא ןענופעג רע טכָאװ ,ןסיװעג

 ַאזַא ןעועג רעבָא סע זיא ַאטקַאפ:ער .לקַאטקעּפס םֹוצ ןטיירגוצ ךיז רימ
 ןוא קילג ןיימ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טלָאװ ךיא זַא ,שינעמוקּפָא עכעלניײּפ

 ןטלָאװ ןפנַאיציפענעב עביפ עניימו ...ןעוו ,לקַאטקעּפס םעד ןליּפש וצ דובכ
 ןיורבפיוא ןדעי יב ןקילב עקידנפעב ערעײז רימ ףיוא ןביוהעגפיוא טשינ

 .שואי ןֹוא קיפייוו ןופ

 ב ר ע ןעטוקעג ןיא םסיײרפיוא רעכעלדײימהַאפמוא רעד רעבָא

 ןבירשעג טאהעג ןיוש ?ןטעלמאה, ןגעװ בָאה ךיא ,גנקעטשרַָאפ רעד

 קידנרעדקיש ,ןרָאװעג טליײיצרעד זיא סע) רָאי 19 !ופ רעטלע ןיא רָאנ

 2מש ןוא טשרַאפעג םיא דָאירעּפ;לוש ןיא בָאה ךיא ;(הוצמ:רב ןיימ

 יז בָאה ךיא ;ןצרַאה ןיא קידנעטש ןגָארטעג עמעט יד בָאה ךיא ;טריד

 ...מרעטשינעגכרוד לָאמ ךס א "עּפָארײא ךרוד ריצַאּפש , ןיימ תעב ךדעלרנע

 ןיא רעליּפשוש א יב ךיז טפור ,טסקעט םעד קידנליּפש ,רעבָא

 :םוא טימעג ,ןריהעג ,ןסיוװעג ,עיזַאשנַאפ ןייז ּפָא ןיטַאמ;ריּפפקעש |רעי

 רעישוצ םעד טימ טסיײר ןוא ןײלַא םיא טשאהרעביא זוא -- סכירעג
 עידענארפ א ןליּפש {טפ ײ הק ט כ י ר ע ג םו א רעד טימ דעלמענ

 רענעי ןיא סָאד || ריז י װ ָא ר ּפ סי א -- ךעלרעהפיוהמוא טסיײה

 2רעד רעירפ ןבָאה רימ ןכלעװ ןגעװ ,"ליצ םענעעזעג טשינ ןיא סָאש,

 ןטכע ןופ טסנוק רעד ןיא עיצאזיװָארּפמיא ןופ טײדַאב םעד {געװ .שנָאמ

 ןופ ?לַאטשעג יד קידנרעדליש ,טלעטשענּפָא ךיז רימ ןבָאה רעקיגארט
 | .| וז א סט א ט ? א ד

 ןיא ןײרַא טעלמַאה טגנירּפש היופ סעילעפַא ןופ ענעצס רעד ןיא

 טמענ ןעמ ,לגנארעג א סיוא טכערב סע ,ןסאטרעאל וצ רבק םענעפַא

 | ;סיוא טיירש טעלמַאה ,רעדנַאנופ יז

 ןענָאק טשינ יז רערירב טנזיוט קיצרעפ יװ טבילעג יז בָאה'כ

 ּוצ ֹזַא ךיז וטסיצַאב סָאװהַאפ, :ןסאפרעאל וצ לָאמאטימ ןוא "*?ןבכיל

 יי : *!!ביל ךָאד ךיד בָאה'כ ?רימ

 טרעװ .פײקיצרַאה רעזָאלצענערג ןופ ךורבסיוא רעד טָא ןוא

 | ;סיוא טיירש ץנירּפ רעטקינײּפעצ רעד ןוא טקַאהעגּפָא גנולצולּפ

 :םליװ ךיז םיא יװ ששנעמ רעד ןָאט לָאז,

 / "טליב:בפב רעד ,טשטיװק רעטַָאק רעד
 | ס פיו 2 פט נג ַא ר ע :עקראמער סריּפסקעש

 רע -- ךָאנ םיא טגלָאפ, ;גיניק םעד טרעהעג עזארפ עקידרעטייוו יד
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 ךיב יצ ןלײטרוא וצ רענעײל םעד רעביא ןָאל ךיא ."ּפָארא ןיז ןופ זיא

 תיוא םרָא סָאד טשינ זיא ַָאד .טשינ יצ ,"טקיטכערַאב,, ןעוועג ךיא

 ל ײ צ ר ע ד ָאד .טסקעפ סריּפסקעש !ופ ןרַאשנעמַָאק ןוא סעיסוקסיד

 .זיולב ךיא

 ןיב "טליב -- בלכ רעד ,טששיװק רעטָאק רעד, :עזארפ רעד רָאנ

 ץלַא המיא ןופ ןקילב טימ זעמונעגמורא ,רבק ןופ ןעגנורּפשעגסיױרַא ךיא

 ליבעג ןדקיוװ ןפימ ןוא טנוה א יוװ טליכעצ ךיז ...ןֹוא םורַא !עמעלַא ןוא

 גיב רעד ןופ ןפָאלפנַא

 וצ דוסי ןקידנעטשלופ א טַאהעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה גיניק רעד

 ןזיװַאב ?שינ עזארפ ןייז רעבַא טָאה רע .'ןיז ןופ ּפָארַא ןיא רע, :ןגָאז

 א טימ ןוא ןעגנוּפשעגפיוא זיא רעסישזעריטּפוה רעד ?ײװ ,ןגָאז וצ

 ןריּפסקעש ןופ גניצעלראפ ןימ ַאזַא טעװ רע זא ,ןדקַאמעג ?וק ןדֿפיװ

 ט'מ טעברַאעג גנַאלנרָאא רע טָאה ףיורעד טשינ, :ןוָאלרעד טשינ

 | .רעפייװ ױזַא זיא ..."זַא ,ןיקסלאה

 טלגנירעגמורַא ןבָאה דימ .םנארט ןופ !ײגוצסױרַא ןזיװַאב בָאה ךיא

 םמערָא יד רעטנוא ךימ טָאה ןעמ .םירבח ערעדנַא ןוא ןטנעדופס עניימ

 ךיא .יקסװַאלָאטיַאװ ןעמוקעג ןיא םע ,עבָארעדראג ןיא .מריפענקעווא

 ןריּפסקעש ֹוצ זַא ,ןדקָאמעג בָאה ךיא .ןפייהלצנייא ןייק טשינ קנעדעג

 ןטימ "ש ט י װ ָא ג:א ר א, יװ תוכייש רעמ ךיא בָאה ןיקס?ַאד וצ ןוא

 ןזײװנָא טשינ םיא ןָאק ןעמ בוא ,ןוא םענייאניא ןעגָאמרעג ּפַאק?סיפעי

 יד ןליּפש ןָארפ םעד ןֹוא ןיורק יד ּפָא ךיא טערט ,ץענערג ןוא טרָא ןייז

 ר ָא 1 ךיא ןָאק -- עזאהפ עקידרעשייוו סגיניק םעד !קיטכעראב ,ענעצס

 יד ךיאלעװ שרעדנַא .בלכ ןקידנליב םעד ןוורענ עניימ ןיא קידנלימרעד

 טשינ ױזַא סע ןבָאה טניה זיב עלַא סָאװ ,סָאד ןוא ןליּפש טשינ ענעצס

 .קידלוש טשינ ךיא ןיכו --- טליפשעג

 ריא זַא ,ןָאפעג ךיז טָאה רימ טימ סָאװ .רעטַאעט ןופ קעװַא ןיבכ ךיא

 םורַא העש א ןיא .ןליצרעד ֹוצ ךיא רַאּפשרַאפ --- םיהַא ןעמוקעג ןיב

 :רַאפ ןיא סיפענעב ןקידננרָאס זופ שיפַא רעד זַא ,פרעההעד דיא בָאה

 | .מפעלק

 ריא ...עיסלוװנַאק ןופ םזיסקַארַאּפ א ןיא יװ ןגיל ןבילכעג ןיב ךיא

 6 עגײמ טקעװענפיוא ךימ ןבכָאה טנװָא ןיא טעּפש .ןפָאלשעגנײא ןיב

 | .ןטנַאיציפענעב



 ריא זַא ,ןםעבעג טָאה רָאטקעריד רעד ,שפיוװָאנימאינעוו ידַאקרַא --

 | א טמיטשַאב ןיא סע .רעטַאעט ןיא ןעמיק לָאז
 - ןגרָאמ זַא ,טניימ ששינָאטנַא װָאקַאי "טעלמַאה, ט טקַא

 .ןליּפש ןענָאק וצ ןעורס

 "ישזער:טּפיוה, סעשפיװָאנארַא יב ?טעלמַאה, םימ רָאזיּפע םעד

 ָאד ןבײרש רימ תויה ,רעבָא .ןקידנערַאפ טנָאקעג םעד ףיוא ןעמ  טלָאװ

 טליּפשעג זַא ,ןרעװ טלײצרעד ןומ ןבעל } ײ ז ןופ טשינ תֹונֹורְכִז

 ףיוא כבָאה ךיא יוװ ,ױזַא סט שיי ג -- טקַא 4 ןופ תוס םעד ךיא כָאה

 טָאה ןשמטיװָאנאהַא טימ רימ ןשיוװצ טנעדיצניא רעד .טקרעמעגנָא עכָארּפ

 :רַאפ יד ןפורוצּפָא סולשַאב רעד / ;טָאטש !רעביא ןגָארטעצ קפס ןָא ךיז

 ןטליפרעמיא ןיא ;לַאהנַאקסי ַא וצ לַאנגיס א יװ ,ןעזעגרילא םָאה גנולעטש

 יוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ א טימ טרַאװעג רעקילדנ ובָאה לַאז:רעושוצ

 טֿײצרעד טָאטש ןיא ,קפס ןָא ,ןבָאה ןטנעדוטס יי רבק ןיא ענעצסי רעד

 :יא עשירעליּפשיוש עניימ ןופ ןעזענּפָא ,רעבָא סקילפנָאק ןופ םיטרּפ יד

 ןיא טָאה סָאװ ,רעניא יװ טליפעג טציא ךימ ךיא בָאה ,ןעגנוכעלרעב
 . ןקירדוצ ףרַאד ןוא דרע'רד ףיוא רענגעק םעד) טנײלעגקעװַא ףמַאקיװצ

 !טשינ ךיא ן ָא ק סא ד ןוא ...טסורב סנטגיזַאב םעד ינק !טימ
 ןשירעפעש ןופ ןטקנוּפ ץלַא --- ?עלַאר , ,?טעלמַאה)  ,"ריּפסקעש ,

 ;םיוא ןלענָאיצָאמע ןופ ,דיז ןבעלסיױא ןשיפָאסָאליפ ןופ ,םזיטרַא ןופ ,םויק
 ביוא ,טרעוװ ץלַא סָאד זיא סָאװ רעבָא ...פייקנביוהרעד ,גנופיטרַאפ ,גייטש

 :נולשעגּפָארַא ,ןרערט עטקיטשרַאפ םָארטש ַא ןכענרעד !צעמשע טסָאק סע

 :רעד זיא סָאװ ,רענגעק ַא ךיז רַאפ טַאהעג ךָאנ דיא טלָאװ ...לַאג ענעג

 ץילבפיוא ןשירעפעש ןופ תמא רעד טליּפש ַאד זַא ,ןפיירגַאב וצ ןכקַאוי

 -- עיזַאטנַאפ רעטליּפשעצ ןופ חוכ ןרַאפ ּפָא טערט רעננעק רעד רע זַא ןוז
 - !ןײז טשינ רֹוּפש ןײק םיא יב לָאז עיציבמַא רענעגָאלשעג ןופ ןוא

 :ע ג ט ש י ג ,ןעמוקעגנָא זיא רבק ןיא ענעצס יד ןעװ ,בָאה ךיא

 :עג טשינג .טכארבעגפיו וא ױזַא םיא טָאה סָאװ ,סָאד ןָאפ ט נָא ק

 :ענּפָא ןעװעג !ענעז ןעגנורעפש עלַא לײװ  ןפ נָא ק ע ג..?ײװ ,"טנָאק

 לקניװ ןפקעטמשראפ א ןיא ץעגרע ןסעזעג ןיא רע ?ײװ ;געװ ןופ טמיור

 י װ .סעכ !זָאלטכַאמ ןוא לַאג םענעסָאגעצ ןופ פעשטרַאקעג ךיִז ןוא
 ?סױרַא .ןדער טשינ ָאד רימָאל -- טרטּפענּפָא ענעצס יד בָאה ךיא יוז ַא

 .טנװַא ןצנַאג = רשמ ןיא טנעמָאמ רעטסכַאװש רעד סע ןזיא ןעמוקעג

 זַא ,ןעמונעגנַָא ןבָאה ,עכַארּפ יד ןעזעג !בָאה עכלעװ ,יד ןופ בור פָאד
 יא "נומימש עקירעהענ יד מאהעג ישינ לקַאמקעּפס ןפיוא בַאה ריא



 רעד ןֹופ טנורג רעד .ךיילכ ױזַא ןעמוקעגסיױרַא ענעצס יד זיא רעבידעד

 טנעמַאמ םעד ןיא כָאה דיא :רערעדנַא זַא ןעוועג רעבָא זיא "טייקכיילב;

 ןרָאװעג "?טעלמַאה , ַא ןילַא ןיב ךיא .ןליּפש וצ ?ןטעלמַאה , טרעהעגנפיוא

 טימ -- ,םולב טימ םשינ -- ןעמענ המקנ, -- ןביוהעגנָא בָאה ןוא
 .(רעפומ רעד טימ ענעצס ,טקַא 8 -- "טעלמַאה,) */ ר ער ט

 עכעלשע ןעגנַאגעג גנולעטשרַאפ יד זיא ,טליײצרעד יו ,ןָאזעס ףוס זיב)

 ַא ןבילברַאפ רימ זיא קנעדנָא ןַא .רעזייה עטפיוקרַאפסיױא יוב לָאמ-
 :ארנָאטַאפ (עטכַאמענ שינעלײא זיא?לײװק ענע גנולע ג טש יב

 עמַאנפיוא עקיזָאד יד -- טיײז א ןיא ּפָאק ןפיוא טציז קורַאּפ רעד וו ,עיפ

 רַאי ן ןיא טלַאטשעג:טעלמַאה רעשיטקַאפ |ײמ ןופ דסיב ןשלַאפ ַא שיג

 ןיא ,ודנעטשמוא עטלּפירקרַאפ יד ןגעוו ןגָאז תודע טעוו יז רעבָא ,9

 ;כיֹוה יד וצ ןגעו ענייז ףיוא טעּפַארדעג ךיז טָאה רבד לעב רעזדנוא עכלעוו

 הי ,ליצ:סנבעל ןייז ןוֿפ
 טָאה ערעימערּפ רעד ףיוא :לקַאטקעּפס םעד ןגעװ םיטרּפ ײװצ דָאנ

 2םִא טלָאװעג סע בָאה דיא ...ןזיור עקידנעילב שיוק ַא טגנַאלרעד רימ ןעמ

 :לעװַא רימ ןופ סע טגַאזטנע ריז יז ןכָאה ,ןטנַאיציפענעב עכיל עניימ ןכעג

 ךיא ."ןדנוא זופ זיא סָאד זַא ,יקסװערָאמ רבח רעביק ,טלַאה, :ןעמענוצ
 .םיוא ןרָאװעג דיא ןיכ בָארעדרַאג רער א רעבָא ,טרירעג ףיט ןעוװעג ןיב

 עפרַאק:טיזיװ ַא ןגעלעג זיא שיוק ןיא :שפנ ןיימ ןופ טנורג ןזיב טרעדורעג

 ןקימכענ ,"קרַאמענעד {ופ ץנירּפ,, ןקיטנייה םעד, -- םפירשפיוא ןַא טימ

 גנוטסייפ עדעי זײז ןרעדנוװַאב סָאװ ,רעיושוצ עּפורנ ַא ןופ ?אדריכאראג ,

 :דיּפסקעש ןכעלברעטשמוא ןיא גלַאפהעד !ײז ןופ ןביוהרעד דיז ןליפ ןיא

 בָארעדרַאג ןיא {ײרַא ןענעז לקַאטקעּפס כָאנ ."!טַאװיװ !ָאװַארב ...קרעװ
 ענעלעי ןופו גנופײלגַאב רעד ןיא זעמַאד יײווצ ןוא רענעמי עשיליופ עּפורג ַא

 טסוװעג טשינ ,ןגָארטעצ ןוא טרעדורעצ ןעוועג ןיכ דיא .ןָאדחַא אנֹוזָא גיװפע

 טגעה עטקערטשעגסיוא טקירדעג ,טקבײמשעג ,ןיב ךיא טלעװ רעסָאװ ףיוא
 טימ קידנרער ,ןרעה יד ֹוצ טגָאז אנוװָאניװקע אנעלעי יוװ טרעהרעד ןוא

 יו ק ַא ד ַא ר, :שיליוּפ ײז

 -- 1919 רעבַאקעד 29) רַאופרעּפער ןקידבוטמוי ןופ טַאקַאלּפ ןפיוא

 :עג טָאה ןעמ .לָאמ 2 טריסגָאנַא ןעוועג ?טעלמַאה , זיא (1916 רַאונַאי 8
 2 טליּפשעג ךיא בָאה גָאט ןייא .גָאפ  ַא ןעננולעטשרָאפ יײװצ וצ טיפש

 "ךודיש ַא ,, םלַאגַָאג ןיא { יאצונשמואַאי) -- .2 ןוא טעלמַאה --- .1 :ןלַאה

 :ָאק:עדַאנַאפוב ענעכַארּפשעגסױא ןליּפש ןגעלפ עלָאה יד -- (אבטינעשז)
 .ןפָארןירק  ס וװ ַא מ א ? ד ַא װ ןופ ענייא ןעוװעג זיא םע ...רעקימ
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 יםימעפ ײװצ בילוצ טליּפשעג סע ךיא בָאה קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא

 ,ץנעלַאּפרַאק רעקיביײלפעפ ַא זופ ץיזַאב ןיא ןעװעג ןיב ךיא ?ײװ ,תישאר

 ,טגַאזעג שטיװָאנָארא טָאה --- תינשהו ,ןוא טרעדָאפ טלַאטשעג יד עכלעוו

 :ַארט , ַא ןיב ךיא זַא ,הכשחמ יד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא רימ ףרַאד זעמ זא

 *!וקסלאד -- זיא רע זַא ,ןעניימ עקַאט רָאד טעוו רע , ;"רעקיג

 "טעלמַאה ,



 "טסיידט , :שינאּפש טסייח "אללעוסנַאק , .טדז
 ("רעדע ןײז ןוא װעיערדנַא דינָאעל)

 ר רעד ןיא ןעגנוניישרעד ענעי זופ ענייא זיא װעיערדנַא דינָאעל

 ןענעז עכלעוו ,הפוקת רערענָאיצולַאװער;רַאפ רעד ןופ רוטַארעטיל רעשיסי

 ,רוד רעד ןוא ,ןרָאװעג טקנײװשענּפַארַא ןשינעעשעג יד ןֹופ לכמ ןיא

 ,רעקילדנעצרָאי עקידרעטיײװ יד ןופ ןדייל ןוא תורצ ,תוגאד יד ןיא ןָאטרַאפ

 ...ןסענרַאֿפ םיא טָאה --

 ערעזדניא טימ תוכייש ןיא ןװעיערדנַא דינַאעל ןגעו טנייה קידנדער

 :יײוװ יד ןיא טעוו םָאװ ,טקנוּפ ַא ןריטנעצקַא ?כ םדוק ךיא זומ ,ןוויפָאמ

 | .ןכיופפיורַא רעטּפָא ץלַא רעדנעב ןוא רעטעלכ עקידהעט

 !ר ו ט א רע ט י 5 -- ןיא טקנוּפ רעקיזָאד רעד

 .רוטַארעטיל ןופ לטיּפַאק א זיא וועיערדנא דינַאעל זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 :עטשרָאפ עיונעג ַא ךיא בָאה ,ןװעיערדנַא דינָאעל ןגעװ קידנדער ,רעבָא

 סײװ ךיא רעכָא ,"װעיערדנַא דינַאעל , יא םנױזַא סָאװ ,םעד ןגעװ גנול

 ?ײרומַארעטיל , סנױזַא זיא סָאװ --- טשינ ירמנ5

 םיש ןייק טשינ טגילרעטנוא ,ם זו כ ס סֶלַא ,ללכב "רוטַארעטיל ,

 םענעבירשעג ןופ טעטילַאװק יד ןָא ךיז טכיוה ווװ רעבָא .עיסוקסיד ןוא קטס

 ?עטיל ןופ קרעוװ ַא רַאֿפ װ י ט ק עי כ ָא ןכַאמ סע לָאז םָאװ ,טרַאװ

 /  ?רוטַאר

 נו י*

 ,טנימעג ךיא בָאה ,ןבעל ןקיניזטסוװַאב ןיימ ןֹופ בױחנָא ןיא ,לָאמא
 .הבושת ערָאלק ַא הלאש רעד טָא ףיוא בָאה ךדיא זַא

 ?רולוק ןשידיי ןופ ?סעק ןיא ,ןרָאי רעקיצנַאוװצ יד ןיא --- רעמעּפש

 ןפרַאד סָאװ ,ןטרעװ ןוא ןעננוכיײרגרעד יד זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה -- ןבעק

 טיול טשינ ןכָאה ,טייקכעלברעטשמוא ןופ סרעברָאל טימ ןרעװ ט טניורפעג

 2רַארעטיל ןײק קיטירק:רוטארעטיל רעזדנוא ןופ ר ע כב עג יד

 .טרעװ עשי
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 "דיפַארעפיל , טימ ךיא בָאה האלהו םויהמו זַא ,טגָאזעג רימו ךיא בָאה
 | .טשינ יז ךוז ךיא ...ןוא ,טשינ אשמו ענמ ןייק

 ?ארעטיל , טש י ג -- רימ רַאפ זיא ,?שמפ המודכ ,ר י ּפ ס ק ע ש

 .סָאװ) יַאטס?ָאפ וועל סָאװ ,טנַאה רעד ֹוצ רעײז רימ טגיל סע ןיא ,י"רוט

 טלַאה , ,(רוטַארעטיל סיוכרוד ,רוטַארעטיל -- ָאי ,דיז טײטשרַאפ ,זיא
 .ןריּפסקעש ןופ ,טשינ

 רעה יד טשרעהַאב טרעדנוהרָאי ביױהנָא ןיא םטָאה ויעיערדנַא דינָאעל

 ןיא יקרָאג םיסקַאמ זַא ,ןפיא אזַא ףיוא ןענַאילימ ןופ תוחומ ןוא רעצ

 ףערדנַא ןגעװ יָאטסלַאפ טפַאה ייברעד .טעטירַאלוּפַאּפ {ייז רעשניה ןבילכעג

 רעכַָא "טשינ ארומ ןייק בָאה ךיא ןוא ךימ טקערש רע, :טגָאזעג ןוועי

 נא ,ןייז ןבָאה ןלעוװ טלָאװ רע זַא ,שקירדענפיוא טַאהענ ךיז טָאה יקרָאג

 .טנַאלַאפ ,סוועיערד

 רע .רימקעפ ערעלוּפָאּפ ןיוקב !עוועג טשינ ןיא וװעיערדנַא דינַאעל

 יזומ רערעלוּפָאּפ ַא טש רעה סע יוװ ױזַא רעטימעג יד ןיא טשרעהעג טָאה

 ?רַאפ ף ןייא ?כימש ןקידיירפ ַא ןפורסיוהַא טגעלפ רע .וימַאמ רעשילַאק
 עה עממעלקרַאפ ןופ ןצפיז ןעווע סָאלסיוא טגעלפ רע ;רעמינּפ עטהנאה

 סָאמַאֿפ םעד ןבעג רע טגעלפ ,הזנור ןיא עטסערּפרַאפ ,ןּפיל ןוא ;רעצ

 !ףהע וה ,ףיוא ייטש , ןבירשעגנא אה רע .טסעטַארּפ ןקידגסקַאװפיױא ןיפ

 םילש ןײק ןײז טשינ טעװ םע !שטנעמ 'וד ,דרעװוש טיס ?טראגאב

 | *!למיה ןוא ריד ןשיװצ

 :עגיטשעגרעביא טשינ ןוא ערַאבכײלגרהַאפמוא סָאד ,עטסקיכליה סָאד

 טנירק סָאװ ,רעד, :עסעיּפ יד ןעועג זיא -- ,רוד:רעטַאעט ןופ דיק ענ
 רעד ןימ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה ןביירש ןביױהעגנָא יִז טָאה רע .ישטעּפ יד

 שרֹומַׁש יד ;ןעינלעב ןיא ליח ןשישטייד ןופ שרַאמנײרַא רעד .המחלמ:טלעוו

 ןשידאכראב םעד טָא ןגעק ןסיװעג סנשטנעמ ןרשי ןֹופ גנוגערפיוא עשימ
 !םעד ?לויטש ןייז טימ ןטַארפעצ טָאה סָאװ ,םי :מרעקנוי ןשיסיירּפ ןופ מירש

 ::עֹװ עקידנרעמישרעד יד ;טייהיירפ ןוא טכער ןופ ףירגַאב ןטסעפ ןַאד זיב
 רעד טלָאװ םיכלמ ןעוו, :ןעמלעהליוװ וצ טרעבלַא גיניק ןשיגלעב ןופ גנוד

 -- לדוד ןיא ןײרַא לייק עטשרע ןיימ טלָאוװ ,רעװעג ןגָארפ וצ ןעוועג טביול

 :.רעפאעט םענעבױהעגנַא ןיפ זוועיערדנַא דינַאעל ןסירעגּפָא טָאה ץלַא סָאד
 געגנַא טפארק ןוא סָאטַאּפ םיא רַאפ ןקיטרַאננײא םעד טָאה רע ןוא קיטש

 טפשרע ןיא ןיא סָאװ ,"טייהיירפ ןוא ץעזעג ,גיניק ,) :קסיטש סָאד ןבירש
 ?רעטַאעט טייהרעמ רעד ןיא ןרָאװעג טליּפשעג המחלמ רעד זופ דָאירעּפ

 הָנערַאפפ רע טָאה 18/16 ןַאזעס:רעטניוו ןופ ביױהנָא םוצ .דנַאל ןצנַאג ןופ
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 ןיא גנולעטשרָאפ ַא,) קיטש סָאד ..."שפעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד , םקיד

 ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןיא (טַאקַאלּפ ןפיוא ןסייהעג סע טָאה 'יזטקַא 4

 פ ש י ג טָאה ...ןוא "רעטַאעט ןשיטַאמַארד סיקסלָאדָאכוס, ןיא עװקסָאמ

 ."ןלַאפעגכרוד, :ןגָאז ןלעװ טשינ ןלָאז רימ ביוא ,ןעמונעגסיוא

 קרעוו ןופ וַײטַאמ:טּפוה םעד טליפרעד טשינ טָאה רעיושוצ רער

 :רעירפ סװעיערדנַא .יישי, ןרַאפ ןפירָאלַאק עכעלרעסיוא ענייז ןעמונעגנַא

 םעד,) םזילַאטנעמירעּפסקע ןלַארטַאעט ןופ ןטיכעג יד ףיֹוא ןווורּפ עקיד
 ןיא איַאקסװעשזרַאסימַאק יב ןוא 'ירעטַאעט טסנוק,, ןיא "ןבעל םנשטנעמ

 טימ ןטנעמירעּפסקע יד ןיא ּפַאטע רעטסקידריורעמ רעד ןעװעג

 טָאה "אמח,, רעד .םרעטשעג קרַאטש לַאפ םעד !יא ןבָאה (םזילַאבמיס

 ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפיוא עניײז טשיװענּפָא

 ןײז סָאװ ,טסילַאער רעטנעװקעסנַאק ןֹוא רעגנערטש םלַא ןזיוועגסיורא

 טימ ײז ט?דונַאהַאבו ןוא גָאט ןופ סעמעמ עקידלּפַאצ ידו ףיוא טרינַאער עזומ

 םעד ןסעגרַאפ טָאה ןעמ .טסיצילכוּפ ןקי דנעמַאלפו ַא ןופ טײקפראש רעד

 ןופ געט יד זופ ,"רעפכעלעג ןטיור , ןופ ,?ענעגנַאהעג ןביז , ןופ רבחמ

 :עלקי ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא (אנדזעב) "םוהת רעד, ןופ ,"ןבעפ רעזדנוא

 ןעגעקענַאמ "עשילָאבמיס, ןעעזעג טָאה !עמ .קרעו ערעסערג ןוא ערענ

 יצ ,סײװ רעװ ןוא .טרעקעגּפָא טליגכיילג טימ יײז ןופ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ?עטשרָאפ עכעלטע ךָאנ טַאקַאלּפ ןופ ּפָארַא טשינ "גנולעטשרַאפ , יד טלַאװ

 :םנ ַא טשינ טריסַאּפ רעטַאעט זיא ןעוװ ,ןעגנופ

 ףנ רַאיטקַא רעראברעדנווו רעד ןעוועג זיא '"ס ג ג,4 רעקיזַאד רעד

 ַא זיא עלָאר יד ...ינישטנַאמ ףַארג ןופ עלָאר רעד ןיא --- ןידאה ײלָאק

 ריסַאּפ טָאה ָאד ןוא ,רבחמ םייב האצמה רעשינרוטאמארד ןופ רוועדעש

 ,קרעװ ַא ןפַאש 'רעֿפופשיוש ןוא רבחמ ןעוו ,גנורָאּפנעמַאזוצ עכעלקילג ענעי

 רעד .ןטעטילַאינעג ײװצו ןשיװצ ץיענערג יד טשיווש וּפַא זיא סע ןכלעוו ןיא

 עשילָאבמיס ,, יד ףיוא טנאה רעד טימ ןָאטעג דַאמ ַא טָאה םלוע רעװקסַאמ

 ןכיוהעגנַא טָאה ןוא קימש םצע םעד זופ 'יזשינרעטנַאלּפ ןוא ןטייקיניזמוא

 רעד ויא ןענידאר ןופ גונעת םעד ןסינעג 'וצ ידכ ,רעטַאעמ סָאר ןליטנָא

 -- זַא ,דוס ַא ןוָאלק םעד ןיא טמיור רעכלעװ ,"ףַארג , ןשלַאפ ןופ עלַאר

 ."זָאלרעדניק רָאי 800 ןיוש ןענעז סינישטנַאמ יד,

 --= ןביוהעגנַא עמ טָאהו ,יינישטנַאמ, ןיא ןענידאר הוא קידנקוק

 םײרנַאב ןבױהעגנָא ןוא "ןרעד ,ןיא ןװַאצוװעיּפ -- | ר ע ה ןוא ןע עז

 ה- זא ,ןעזרעד טָאה ןעמ .םורַא ןוא םורַא רָאפ טמיק סנױזַא ס ָא וז --

 יטעפנָאק ווא ןיטנַאּפרעס זופ סעננעפס עקידנבעװש ןופ טכעלפעג ןיא
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 ִצ

 ;עג עקידעבעל ןעמעטָא ,רעפנַאלּפ;קריצ זופ ץענ רעטכידעג ַא רעטניה

 םזילַאער ןיא "טנווײל , רעצנַאג רעד ןוא .ןשטנעמ עלַאער ןופ

 םידַאב "טזילַאער , זַא ,טנקסּפעג סע טַָאה רע רעבָא ...ןימ ןפסינייר ןופ

 זייוורעטרע טכיײרגרעד סָאװ ,טייקיברַאֿפ !טרעקרַאֿפ ?טײקיזָאלמרָאפ ---

 ::ַאלק ,ןגַאזניז ןיא עשמירקעגסיוא ,סעיניל ,שייקטנוב רעשירעדנעלברַאפ וצ

 ריז ןעלקיװפנַא ןוא עיגרוטיל רעשיסַאלק ןופ סױרַא ןעמיווש סָאװ ,ןעג
 ןוא סענורטס:ןפראה וצ ןרעקוצמוא ךיז ידכ ,זאשזד ןופ ןסנַאנַאסיר ןיא

 יז

 : ר

 א 3 4 רב

 טָא -- עיגעלע רעלופרעמוק ןֹוא קיריל רעטספרַאצ ןופ ןוװיטָאמ ןעגניז

 :עננָא טשינ ,קרעװ סוװעיערדנַא זופ ליפס רעד ,רעפסָאמפַא יד ןיא סָאד

 2א- -- ןײמעגקא רעלבעטשכוכ ןוא !קורדניא עפשרע יד יב םענעמונ

 .רעטעּפש ןפב'?

 טנעײלעג רענעק:רוטַארעטיל עטסנעעזעגנָא יד ןבָאה קיטש םעד ןגעװ
 -יז טָאה ןעמ .דנַאל ןופ חטש !צנַאג ןרעֿביא ןטַארעּפער ןוא סעיצקעל
 וצ ןסענרַאפ ןגעלפ ןפנעדוטס :ךעלזיירק ןיא טריטוקסיד ןוא טרעּפמַאעג
 2ודעג טרעיוהע דעג ; טָאה סָאר .ןרָאסעּפָארּפ ערעײז ןופ םעוצקעל ףיוא ןַײג
 ןיא ןוא ,ּפָאק ןפיוא טלעטשעג ךיו טָאה טלעוװ יד ןיב גנַאל ױזַא טרע
 ,םיפ -- ןרע דור ןכױהעגנַָא !בָאה ןסיװ זופ ,טסניק ןופ ,רעטַאעפ ןופ ןבעל
 ןבעל סָאד טליפעגנָא ןבָאה רעזדלעה עטקיטשרַאפ ןופ ןעגנַאלק ןוא ,טנעה
 ּפָארַא , ,ן'דנוװשרַאפ וועיערדנַא דינָאעק זיא א טפלמשי ...טלמעי ...טפול יד זוא;
 .גָאפ ןטשיוװענּפָא ,ןקיטכענ ןופ טלַאהניא ןַא ןרָאװעג ,"קרַאמ ןופ

 רָאי עגנַאל ךָאנ !טלַאהעג רַאוטרעּפער ןיא ךיז ןבָאה ?שטעּפ ידמ)
 ;ָאורע עס רכח:לוש ןיימ ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעבמעװָאנ ףוסי ךרעל

 :רַאעג ןיקסלָאדָאכוס ייב עוװקסָאמ ןיא טָאה רעכלעוו ,יקסוװָאקנערטס ַאשז
 -ינַאעֿל ןגעװ ןבירשעג םָאה רע .ווירב ַא ,רעסישזער:ףליהעג סלַא טעב
 רעכלעוו ,רעד, "ןעמָאנ םענעגושמ, ןטימ עסשיּפ רעטסיײנ סװעיערדנַא

 טלָאװעג טָאה רע סָאװ טשינ טײטשרַאפ רענייק זַא ,"ששעּפ טמוקַאב

 ;עמשרָאפ יד ןקוק קַאמשעג םלוע רעד טייג ןענידאה קנַאדַא רעבָא ,ןגָאז
 רעד ןיא ָאצװעיּפ טכַאמ קורדנייא !סיורג א זַא ,ןגָאז זומ ןעמ !וא גנוק

 ;'חרַאֿפ יקסוװָאקנערטס טכײרש '| ר ע דא :טגָאז ןעמ) עלָארלטיפ

 ָאד טליג " ר ע ד , לײװ "ם ע דע שש ' ג טגָאז ןעמ .טשוה

 לײװ ,ןריסערעטניאראפ עסעיּפ רעד טימ ךיז רימ טאר רע .(ןעמָאנ ַא יו
 :אפטעמ עטכירעגמוא וצ תוישנ עטנַאקַאב ויימענגלא גנַאל ןופ עניימ טיולי

 ןוא ןטכַארפ וצ דלעפ ַא ָאד זיא רימ רַאפ זַא ,ןָא רע טמענ ,ןזָאפרָאמ
 .ןקיפ וצי
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 ןעמויטסָאק יד ןופ ןציקש קילדנעצ ַא טקישעגוצ ייברעד רימ טָאה רע
 2וצ רע טַאה -- גנוטַאטשסיוא תוכלה ןיא ,ךעלרעסיוא ?ײװ ,ןעמירג זוא

 יי .זיוהטםיעגושמ ַא גנולעטשרָאפ יד ןיא -- ןבעגעג

 ,טכארטעג טשינ םעד ןגעוו ןוא טנעיילעגרעביא וירב םעד כָאה ךיא

 המכסה ןייק ;"טעלמאח,, ןגעוו טדערעג ךיא בָאה ןיקסוװַאלָאטיאװ טימ לײװ
 ;עג א ןביוהפיוא ןוא ,ןגָארטעצ ןוא טרעטיברַאפ ןעוועג ;ןעזענסיורָאּפ טשינ
 ,טסעיּפ י"רעטפיירדעצ , א סוװעיערדנַא טימ טנעמירעּפפקע ןא !געװ ךערּפש

 .ןיז םוש ןייק טאהעג טשינ לָאה

 וצ יקסװָאלָאטיָאװ ךיס טפור רעכמעווַאנ ףֹוס ,תבש ַא םענייא ןיא

 רע םגה ,טרַאװרעד טשינ ךיא בָאה הבופ הרושכ ןייק ...טעניבַאק ןיא ךיז

 ,סעּפע ןרעהוצסיוא טיירג ,ןײרַא ןיב ןוא ,?ַאקשטינַאמ, ןפורעגנָא דימ טַאה

 ..שטיװָאנָארַא ןגָאז טשינ ליוװ רימ סָאװ

 ,רעדמ םוועיערדנַא דינָאעל --- עסעיּפ עײנ ַא ןעמוקַאב כָאה דיא --

 ךיז טליװ ,עװקסָאמ זיא טייג סָאװ ,סײנ ַא ..."שטעּפ טמוקַאב רעכלעוו

 טרעהעגפיוא ןוא ןענעײק ןביײהעגנָא עסעיּפ יד בָאה ךיא רעבָא ,ןריפפיוא

 .לבש ןרָאלק ןופ שימוצ ןטסלַאמינימ ןָא תענושמ ...מיײז רעמירד רעד ףיוא

 :ניקגיוו םעד ןגעק ןענעז סהעשנַאלּפ עשילָאבמיס עקיטציא:זיב ענייז עלא

 לעװ ךיא ןוא ,ןליּפש ןעמשנרעטנוא טשינ ךיז רענייק טעװ עלָאר יד .רעד =
 וצ טימרעד ךיז קשח טסָאה וד ביוא זיא .ןגיײלרָאפ טשינ םענייק סע

 .קיטשרענָאד ןעמ ףרַאד סע ןליּפש .ןייז חילצמ טָאג ריד לָאז ,ןעמענהַאפ

 | .ייווצ !בָארּפ

 ?קיטיירפ רשפוא ---

 קיטיירפ ןקיטנייה .ןסיפענעב ןופ גָאש רעד ןדנוא יב זיא קיטיירפ ---

 ךָאד טייז ריא) קיטשרענָאד ףיוא ןייז םיכסמ סעװ יז בוא .ַאנינַאיד ---

 . .קיטיירפ ןליּפש סָאד רימ ןלעװ ,(דניירפ עסיורג

 קעװַא יב ןוא טּפירקסונַאמ םעד טנעה ענייז ןופ ןעמונעג בָאה ךיא
 ןוא ,קײטּפַא ןיא רושזיד ףיוא ןעװועג טכַאנ ענעי זיא יורפ {יימ .םיהַא

 ...ןענעייל ןעמונעג ךיז בָאה דיא

 !|ע גע ײ 2 :םסעצָארּפ םצע רעד -- ןענעייל זַא ,ןגָאז ַאד זומ דיא

 ןייא רימ ךיז טיג ןדניוורעביא עכלעוו ,שינעמוקּפָא ןַא רימ ראפ זיא ---

 םשה ןעמק ןוא ,ןעצ ןופ לַאפ ןייא זיא גנוגנערטשנָא רערעיוהעגמוא טימ

 םצע םעד ץוחמ רָאטקַאפ ןקידנציײר זיא סע ןכלעוו ַא בָאה דיא ביוא ---
 ,וירב םיקסוװָאקנערטס ןעװעג לָאמ סָאד ןיא רַאטקַאפ ַאזַא .טקעיבַא

 ."טרָאװריפנײרַא , סיקסוװָאלָאטיַאװ טקרַאטשרַאפ רָאנ טָאה סע ןכלעוז
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 טשינ ...ןוא למעלב:רעש סָאד טנפעעג ,טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 44 | צ ןימ ַא טשרעהַאב טָאה דימ .ץַאז ןטצעל ןזיב טרָא ןופ ךיז טרירעג

 רָאנ רעטעּפש טשינ ,רעירפ טשינ ןענעײל םײב בָאה ךיא ןכלעוװ ,ר ע ב

 ..מבעלעגרעכיא 38 ש י נ

 טקַארּפ רעד ...ןפיופ וצ ןעמוקעג רעטַאעט ןיא ךיא ןיב ירפ קיפנוז

 טשינ תולעּפתה !יימ לָאז ךיא זַא ,טגָאזעגרעטנוא רימ טָאה ןובשח רעש

 ןעמסרַאפ רימו ששיװָאנָארַא טעוװ ,יקסװָאלַאטיָאװ טשינ בוא ;ןזײװסױרַא
 טזומעג טלָאװ ךיא רעבָא ...גנוריפפיוא יד זרעטשעצ רשפא ןוא דיירפ יד

 ץוח !וויטַאמ ןגעוו ןפכַארט ןענַאק וצ ןמַאנקעג גיט רעדנַא ןַא ןופ ןײז

 | .שפנ ןיימ טליפעגנָא טָאה סָאװ ,םעד

 :ןיקווָאלָאמאװ | !דלָאמעג ךיא כָאה גיוא עקידנעמַאלפ טימ

 2ירנרעד עשינעצס עטסערג יד ןיא סָאד !שטשיװָאנָאטנַא ווָאקַאי ---

 משינ טָאה רַאוטרעּפער םענרעדָאמ ןיא עלָאר יד !טרעדנוחרָאי ןופ גנוכ

 ..ן"מפעכקאמ, ןופ "טעלמַאה, ןופ הנרדומ יד זיא סָאד ...עכיײלג ןייק

 ,"ןיק, ןיא ןגָארט רימ סָאװ ,ןסקוּפמיא יד טימ ןליּפש סע ןלעװ ןרָאיטקַא

 .ליּפשרער"ניק א םעד ןגעק "ןי 5 זיא שיגחוטַאמַארד ןוא שיּפָאזָאליפ רעבָא

 ,םעלבָארּפ .ַא זיא סָאד . .עלָאר א יװ רעמ ט ש י ג רךָאד זיא "ןיק,
 ןוויפָאס טגָארט סָאד ...?טָאשיק ןַאד , יוװ קרעוװ א ,"טסואפ, סעטענג יו

 .םײקנטלָאּפשעצ רעקימייצשנייה רעזדנוא ןופ

 -- רָאטקעריד רעד ּפַא ךיז טפור -- ,גָאפ רעד 'װ רָאלק ןיוש ---

 סעוװ םליע רעד לײװ ,ןײג ןענָאק טשינ םע טעװ לָאמ ןייא יװ רעמ זַא
 ןרילרַאפ וצ טניול וצ טשינ סיװ ךיא .ןטקַא ןבלַאהטרעדנָא ןציזסיוא

 .ןבָארּפ יײוװצ
 .ןעירשעגסיוא ךיא בָאה -- !ײ ר ד ןײז זומ ןכַארּפ --

 :ןעמ טפור גנַאגמוא ןיא סָאװ ,סָאד טַאהעג טָאה יקסװָאלָאטיַאװ

 ."ןצרַאה ןיא טָאג

 םעד ןיא יוב ךיא זַא ,ןדלָאמעג בױהנָא עמַאס ןופ ריד בָאה דיא -- ||

 באס טשינ רָאד ךיא ןָאק ,רעטיירדעצ א טסיב וד סָאװ ,םעד ףיוא לַאפ

 בילוצ ןענַאק ריס זא ,גָאז ךיא .גנואיצַאב עלַאמרָאנ ןייק ריד זופ ןרעד

 א יז וטסיײירש ,ןבָארּפ יװצ ןײק ןרילרַאפ טשינ שיגעײרדּפָאק םעד

 *!וװרד , ;רענעמונַאב

 ןופ עיצַאטוּפמַא רעד ףיוא טרַאװ סָאװ ,רענייא יװ ןסעזעג ןיב ךיא

 שימיוַאנָא רַא ןײרַא ןיא טעניבַאק ןיא .סיפ עדיײב

 .?פנעײלעגכרוה .?ונ --



 :רָאטקעריד רעד ןסירעגרעביא םיא טָאה גנונעדרַא יא ץלַא ---
 .ןבָארּפ יירד ןבָאה ףרַאד גנולעטשרָאפו יד רעבָא

 רימ ענַאק ,2 ןיא ןכַאמ סיפענעב םעד טעװ אנינאיד ביוא ---

 ןעמ .קיטנַאס ,ןגרָאמ ןײג ןומ עטשרע יד רעבָא .9 ןכעג עסעיּפ רעד
 .פכַאנ עצנַאג יד ןביירש ןלָאה יד זזומ טעװ

 זַא ,ןכַאמ ןוזיכ ַא טימ סעװ שטיװָאנַארא זַא ,ןלַאפעגניא ןזיא רימ

 .קיטרַאפ ןרעוו טשינ ןגרָאמ ןיב ןלָאז ןלָאר יד

 רַאנ לָאז -- ךיא גָאז -- ןדנעפשמוא עלַא ייב ןליּפש לעװ דיא ---

 םוק ןגרָאמ .גָאטײב ריפ םורֲא זיב טנייה ןבירשעגרעביא ןײז עלָאר ןיימ

 .עבָארּפ רעטשירע רעד וצ ךיא

 אנװעליסַאװ אניד דנירפ ןײמפ טעװשטאהעג טָאה עיצַאוטיס יד

 ןײמ ףיוא ןטלַאמשענ עטסקיטכיל יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .אנינאיד

 ,6רעמלע:קאזלאב , !טכע ןיא ,42 רָאי א ןופ יורפ ַא .געוטרעפאעפ ןצנַאג

 -- עסירטקא רעלעיצניװַארּפ א ןופ ןמיס !ײק טַאהעג טשינ יז טָאה

 םיצ גנואיצַאב ןיא טשינ ,ננוטלַאה ןיא טשינ ,קיכיסּפ ריא ןיא טשינ

 ?רעכביא ץעלַאקיראר םימ שטנעמ א ,ןירעופ עכעלטפַאשלעזעג א .םורא

 ןפ טמַאטש סָאװ ,ץלַא טציטשעגרעטשנוא קידנעטש יז טָאה ,ןעגנוגײצ

 טלעפשעגניא ךיז !בָאה זהנוא ןשיװצ .ןצנעפניא עשיטסיפרַא עכעלרע

 ביױהנַא ןיא דלַאב טפאשדניירפ ןוא טפאשרבח ןימ ןטסעב ןופ ןעגנויצַאב

 ?תוֹוא יז טָאה גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ןיא ףמואירט ןיימ ןוא ,ןַאזעס

 .םענעגייא ריא יװ ןעמונעג

 ריא ןכַאמ ןפעב יז ?יװ ךיא זַא ,ןעגנַאנרער ןיוש ןיא ריא וצ
 םוַאלעג טשינ רימ פָאה יז ןוא ,קימיירפ טָאטשנָא קימשרענַאד םיפענעב

 ןדלָאמעג ןֹוא גַאלשרַאפ ןיימ !רערסיוא

 ֹוצ ןגעקטנַא ךיא טיירג ןיב ךיא -- !שפיװַאנימַאינעװ ידַאקרַא ---

 ם:װא 'ד ןוא גַאפ רערעסעכ א ןיא קיטיירפ זַא ,טסיײוװ ריא םגה ,ןעמוק

 ,םעד ןופ ּפָא ןצנַאגניא םננעה קיטשרענַאד תעב עטרעכיזעג א זיא עמַאנ

 טמלעה :ךײא וצ השקכ ןיימ זיא .ןכָאה ?לעװ ךיא עסעיּפ א רַאפ סָאװ

 .עמַאננײא יד קיטשרענַאד !רעכיז לָאז סָאװ ,עסעיּפ א ןעניפעג

 ןיססװָאלָאטיָאװ ייב ןפעב :ןַאלּפ רעפסיירד א ןלַאפעגנײא ןיא רימ

 .םיפענעב םוצ "שטעּפ ידע

 =ט ג ג | י .ַא ןיא עלָארןעױרפ עלארטנעצ יד סָאװ ,השעמ יד זיא

 .ןירעטיירקריצ ַא ,?אללעוסנַאק, ןע כ ע 2



 ךיא ןַאק סָאוװ יבַא ?סיפענעכ םוצ ןליּפש ךיא ןָאק סָאװ ָאט --
 .ןפםלעה וצ ךייא שטנווװ ןפסעב ןיימ ייב ,טנװָא םעד !ליּפש טשינ ךָאד

 א סע -- !אנוועיליסַאװ  אניד  ,טשינ סע ןזיא "סָאװטיבַא ,, ---
 ןירעריסערד אא :עלָאר עקיטכערּפ א רעבַא ,רוניפ עלארטנעצ יד טשינ
 ?םָאמ ןיא ...םויטפָאק ןשירַאגנוא ןלופטקעפע ןיא ,סרעגיט ןוא ןבייל ןופ

 (* :אוועראכישז רע טליּפש עווח

 !ןיקסװָאלַאטיָאװ וצ זעײג רימ .ןדער ֹוצ סָאװ ָאטשינ ךָאד זיא --

 ןטכארטסיוא ששיװַאנַארא טעװ ,עדייב ןעמוק !לעװ רימ זַא .ןייג ---

 עסעיּפ יד טרשּפ טעב ןוא ןילַא טײג .ןזָאלרעד וצ טשיינ םיצורית 2

 | .פכער רעיא זיא סָאד .סיפענעב רעיא ראפ
 סעשַאקרא ןיא קסָאד  ןא ,ןדלָאמעג ךיילג ןעמ טָאה עיצקעריד ןיא

 ףרַאד עסירטקא ןא ןא ,ןרישיגַא ןבױהעגנָא טָאה שטיװָאנַארא ,?"וטפיוא

 ..רעבָא ,ןַאלּפ ןטיײוװצ ןופ עלַאר א סיפענעכ ןיא ןליּפש וצ ענושמ ןײז

 ןענוװעג :ןזָאה 2 ןסָאשעג ךיא כָאה !פוא אזא ףיוא ןוא ,ךרוד זיא סע

 ןסָאלשַאב טָאה יקסװָאלָאטיָאװ .עבָארּפ א ךַאנ ןוא גָאט ןקירעביא ןא

 טַאהעג ןבָאה רימ ווא עסעיּפ עטליּפשעג א ןרזחוצרעביא קיטשרענַאד

 .ןבָארּפ 4 עצנַאג
 ןיב ןוא 6 םורא ןעמוקַאב ךיא בָאה עלָאר ענעבירשעגרעביא ןא

 יױזַא יװ טכוזעג ךיא כָאה העש רעכלַאה ַא טימ' ײווצ ...ןרידוטש קעוװַא

 םוצ ךיז טעדנעװ "ר ע דע עכלעװ טימ ,עזארפ) עטשרע יד ןגָאז וצ

 :לעווש יד קידנטערטרעבירַא ,רָאטקעריר

 ןרעה םעד ןעז וצ דוב כ םעד בָא ה דיא

 : "לר ָא ט ק ע ר י ד

 ?עטניא ןא טימ שטנעמ א ךיז טזײװַאב סע זַא ,טגָאז עקרַאמער יד

 .ןקעלפ ןיא םינּפ ןסואימ רעייז רעבָא ןטנאסער

 רענייא ןיא רָאפ טמוק גנולדנַאה יד זַא ,רבחמ רעד ןָא טזייוו רעירפ

 רעד ןיפ גנַאג ןקידרעפײװ זיא ...ךיירקנארפ:םורד ןיא טעטש יד ןופ

 ןרַאפ ןעמָאנ ןײז ןָא טשינ טפור שטנעמ רעד זא ,רימ ןרעה גנולדנַאה
 ?גָארּפ ןיא ןָא טשינ ןעמָאנ םעד טפור רבחמ רעד יװ ױזַא --- רָאטקעריד

 ןײז רָאפקעריד םעד רע טגנַאלרעד דיז ןעלקַאװ ןגנַאל ךָאנ תעב ...םאה

 טנעז, :קידנפורסיוא ,ףיוא טגנירּפש רָאטקעריד רעד ןוא עטרַאקיטיזיוװ

 ַאװערַאכישו עסירטקַא עטמירַאב יד :טײקכעלטקניּפמוא ןַא ווא סָאד (*

 .עװקסָאמ ןוא טשינ רעבָא ,טליּפשעג ץעלַאר יד טָאה
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 סע !קעװַא ןיא סע !סע טסענרַאפ, :רע טרעפפנע ,"?ןטרַאד ןופ ריא

 "!ָאפשינ רעמ זיא

 '-- ט 5 אט ש עג עקיזָאד יד זיא עש ז ר ע װ

 ןסואימ ןוא ן פט נ א םס ע רע סט גיא רע ײז, ן טי

 | "פם8 י נג פ

 !װר עכַא מפורש כ ע צד ַא װש ןא קיל ַא ב מי ס

 :ָאבמיס :ןײנ ,ןיינ ?קילָאבמיס ביוא ,?ריירקנַארפ:םורד , סעּפע קָאװ ןוא

 ע ע ד י א עטרענײמעגלַארַאפ יד ,ריפסיוא רעד ,ןיז רעד ןייז ןָאק שיל

 ןסיופשנעמַאזוצ ,ןטקילפנַאק עלַא ןוא עריא ןטלַאטשעג יד רעכַא ,קרעװ ןופ
 ופ לא שעג יד ןייז ןומ לַאער ןוא -ע ? ַא ע ר -- ןענעז ןשינעעשעג

 רעה םעד ןעװ וצ דיבכ םעד רע טָאה יצ טנערפ סַאװ ןשטנעמ םעד

 .רַאפקעריד

 200 א טרזחעגרעביא עזארפ יד בָאה ךיא יװ ,םעד רָאנ

 ןיא ,סעיצַאלודָאמ ענעדישרַאפ טימ םינפוא ענעדישראפ ףיױוא לָאמ

 טימ ,יורטוצ ןכעלפעה טימ ,טעצלַאפ ,?גרָאג ןופ ,טסורב ןופ -- רענעט

 טימ רָאנ ןוא גנולפייווצראפ טימס ,גנונעפַאה שימ ,הזגור רעטערומכראפ

 ,טלַאמשעג א טליפהעד ךיא בָאה ,ןסנאוינ רעקילדנעצ ןיא רעקילדנעצ

 טפורה רע ןֹוא םינּפ !סואימ ןייז ףיוא ןעמ טקוק םורַא זא ,סייוװ סָאװ

 ץײרק רעקידנעפש ןײז ןיא סָאד .לוטב ןוא קזוח ךיז ֹוצ קױרַא

 יר רע טָאה יײברעד .ןשטנעמ ןשיװצ ךיז טגעװַאב רע ןכלעװ טימ

 ןײק ןוא טסורב ןטימ זילב | ש סט גע םס ש ? א !וצ ןיימש וצ עבמפ

 ..ןקֹור ןפימ -- פט ש ' 1 ם ע נג ײ ק וצ לָאמ

 ?רע זייא ר ע װ

 רעײז ןבָאה ןטאהקָאטסירַא וװ ,טלעװ רעד ןיא טאהקָאטסירַא ןַא

 ןצרַאה ןײז ףיױא טגָארט ר ע ד  רעבָא ,ןרָאלרַאפ טיײקטלײװהעדסיוא

 ,"1 ײ ר ק נג א ר ם?םורד, .רעטיר א וו ן פ כ י 9 פ יד ןסיוװעג ןוא

 = צ נג ײ א יד עּפָארײא ןיא ןעװעג ךיירקנארפ ןזיא רַאי 1918 ןיא ?יײוװ

 :עג עלאער ןעװעג ןענעז ןטארקַאטסירַא עכלעזַא וו ,הנידמ ע ק

 טשינ ָאה וועיערדנַא רעבָא ,?ןטכיולכרוד ,, עשניורקשנַא ןופ ןטלאטפש

 "ינישטנאמ ףארג, ;:דנַאטש םעד ,עטסַאק יד ןריציפירַאלג וצ טנימעג

 ?ָאטסירַא רער .טכיק רעדנַא ןא ןיא ןזיװַאב ןענעז "ראיגעד ןַארַאב , ןוא

 רעבָא ,דנַאטש ןטניױרקטנַא וופ שטנעמ א לאער זיא ןעמַָאנ א ןָא טארק

 טלעװ רעד ןיא טלנָאװרַאפ ןיא סָאװ ,{ ו א ג םעד טריזילָאבמיפ רע

 .לקניװ ןייז ,טרָא ןייז טשינ טניפעג ןוא טיײקיסעמלטימ רעקידנשרעה ןוח
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 ,ןעקנוזעג לָאט ןיא ?ּפמילָא ןופ בשות , ַא ...טפוק ןייז ,ןסיב ןײז ,ןוקת ןײז

 .עקידכעבעג ןוא ,עכעלברעטש וצ ּפָארַא ,"טָאג ַא,

 ופ ש י נג ר ָא ג -- ?ו ט ס גָא ק ס ָא וו --
 ןופ שימוצ זָא ,רופאגיל ןָא !לַאטעמ ערי ןופ קימש א ןיא סָאד

 ץינוצ טש"ג ךיהבעג ן ש י נג כ ע ט ןיא סע ןָאק -- טסימ ןופ ,ןזײא
 | ..זעמוק

 ;:8 ָא ק -- ןופ {ג גו ס א פ | צ ןופ עידענארט יד סע זיא

 !ס י מט ָא ר ּפ

 !ָאד םע טייג ענָאילימ ןשיװצ םענייא ןגעוװ טשינ

 יצ ןכעגעג ןיא'ס ןעמעוו ,ם ע גײ א ן ד ע י ןגעו סײג סע

 רעװ ןוא ןלאעדיא עסיורג ןופ ןלארטפש יד ןצרַאה וײז ןיא ן ג ָא ר ט

 ערעשצניפ יד ןופ חוכ ןראפ | ט ע ר ט פ ַא ןופ קיטײװ םעד ןעק סע

 ןשיװצ דנאר ןפיוא ...ןרעטשעצ ןוא ןעָארדַאב לאעדיא ןדעי סָאװ ,פנטַאש
 2 ע ת ןֹופ עירעגארט יד םע יא ןגרָאמ ןופ ןוא ןטכענ ןופ ןטלעוװ יד

 ןפַארג יד ןשיװצ - טע טיל ַאוד יװיד גיא רע טרע שײ ל

 חוכ רעײז סָאװ ,"ןענָארַאב , ,"זָאלרעדניק רַאי 800 ןיוש ןענעז , סָאװ

 ןופ ןלָאבמיק יד ןענעז סָאד --- גנוברעוורעד ןופ טכער ןפיוא דיז טלַאה
 2'י הר ע ר ןופ לָאכמיס רעד יז ןשיװצ ןוא םוטרעגריכב ןוא םזילַאדָאעפ

 ןא ץ ײ ר ק ןוא טפַארק ןוא ?לַארפש ןײז סָאװ ,שפגעמס םענעבכ

 !!ש ט ע פ -- ןיא ?רוכ ןייז סָאװ ןוא טעטילַאיגעג ןײז

 ;ןסנַאק ,) אללעוסנָאק רענייש רעד טימ טלדנַאה "יגישטנַאמ ףארג,

 ראינער ןַארַאב ןוא (רע טנָאז "טסיײירט שינַאּפש ףיוא טײדַאב י"אללע

 - ע ד ..םושנגיא -- ץלַא ןיא טעז רע :טלעג רַאפ ּפָא יז טפיוק

 ;עריא םעד רע טעװ ר ע ס י ט נג ג ײ א םעד :ךיז ןוא יז טמסראפ

 | ט ע ר ט פא ט שי נג -- פייקנייש יד ,טסיירט יד ,לא
 :ערדנַא דינָאעל ןופ ויטַאמ רעד ןיוש זיא סָאד זַא ,דיז טייטשרַאפ

 ...סַאטַאּפ ןקידנצריטשלעװ סוועי

 ןםיקניא עוומ םװעיערדנַא ןפלעה ןוורּפ טשינ רימָאל רעבָא
 רעד ןופ ןשינעעשעג עטערקנָאק יד .גנוצריטשטלעװ ןופ םוחי זיא דיז
 יא סע ןוא ןסױטשעגּפָארא ןגָאװמייר ריא ןופ םיא ןבָאה עיצולָאװער
 ןפמעק וצ (טרָא סָאד יא תועדה לכל ָאד טשינ ןוא) טײצ טשינ רָאנ
 רעד, .רעפמעק ןיא רעטכיד:טייהיירפ ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ץיַאלּפ ןייז רַאפ

 .למרַאפ ןופ טסנוק רעד ןיא לרעּפ א רעבָא ןיא "שמעּפ יד טגירק סָאװ
 "וה ןופ ןעמאר יד ןיא ןיולב לרעּפ םעד ןגעװ ןדער .ּפַאפע ןקידחמח
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 ןגָארפוצכרוד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןסיװעג ןיימ טשינ ךימ טזָאל ךֹוב:גָאט
 -.טרעדנוחרָאי ןופ ןרעטיװעג יד ךרוד תורוד ערעזדנוא ןופ ןטרעוו יד

 .1918 רעבַאקעד 8 םעד ןרָאװעג ןכעגעג ןיא לקַאטקעּפס רעד

 עמעפ רעד וצ ךיז ןלעװ רימ .םיטרּפ ןייק ןבײרשַאב טשינ לעװ ךיא
 ןופ .רָאי 1920 ןיא !רעקמוא רוועדעש םעד רעביא טעברַא ןיימ וצ ןוא
 :ַָאמ ענלצנייא ןבילברַאפ רימ ןענעז קסװָארדנאסקעלַא ןיא טנװָא םענעי

 .ןפנעמ

 יי ףייא ןרָאפעגפיונוצ זעועג !יוש ךיז ןענעז טַאטש ןיא :רעטשרע

 .וָאקרַאכ ןוא סעדָא ,וועיק ,גהוברעטעּפ ,עװקסַאמ ןופ ןטנעדופפ ןלוקינאק

 ןוא 12 ןאמ ַא ןופ עּפורג ַא טלמַאזרַאפ דיז זבָאה בָארעדרַאג ןיא רימ ייב

 2עי וצ קיטש סָאד ..."ןרעד, ןֹופ רעריפסיוא יד ןגעװ טדערעג טָאה זעמ

 רעיושוצ עגנוי עניימ .דנַאל !צנַאג ןרעביא טרענודעג ןיוש טָאה טײצ רענ

 ןבָאה סע ױזַא יװ קידנרעדליש ,ןבָאה טעטש:טּפיוה עטנַאמרעד יד זופ
 ,ןרעטאעט עטסערג יד ןופ דע נא קי ה ַא מס יד טליּפשעג סענעצק ייר ַא

 :רַאפ א ט ל ע ם ע ג טָאה טרָאד סָאװ ,ןזיוװַאב ןטיײװצ םעד רענייא

 | | ..ןעזרעד טנייה ןבָאה ײז סָאװ ,םעד םימ ךיילג

 ,םער ןיפ ןובשח ןרָאלק !יײק ןכעגעגּפָא טשינ טלמעי ךיז בָאה ךיא

 יד .קרעווװ םענופ ן} י ז ןיא ןעגנירדוצניירא זעגנולעג זיא רימ םיײװ יװ

 ןטלַאהעג ,ךיז טײטשרַאפ ,ךיא בָאה רערערַאפ עגנוי עניימ ןופ תולעּפתה

 :שרעד ןרָאװעג ןיב ךיא רעבַא .טעדנירגַאב םיוק !וא ןבירטרעכיא ראפ

 :עג ?ײטנָא טשינ טעמב טָאה סָאװ ,ןטנעדוטס יד ןופ רענייא ןעװ טרעט

 ךיז טָאה ,טעטש עגעי ןיא ?קַאטקעּפס ןופ ןעגנובײרשַאב יד ןיא ןעמונ

 ?םיֹוהַא ליטש ןוא םינּפ ןיא רימ טשקוקעגנײרַא ,רימ וצ טרעטנעענרעד

 :טדערעג

 לָאמ ײװצ ךָאנ ביוא ןוא סיוהג עלָאר רעד ןיא זיא וָאצוװעיּפ ---

 א טימ טקוקעג טניה יז ךיא בָאה עװקסַאמ ןיא גנולעטשרָאפ יד ןעז
 עֶלַא ףיוא ןעמוק לעװ ןוא םעטָא !טּפַאכרַאפ ןוא םערעטניא ןקידנסקאוו

 רעײא ןיא ,אמתסמ ,זיא ,ןקוקנָא ךייא ןעגנופעטשרָאפ עקידרעטייוו

 ךיא טכארפ ךאז ןײא רעכָא ,טרעװ ןסיורג זופ סעּפע ןאהרַאפ "ןרעד;
 ריא םעװ טליּפשעג ט ג ײ ה טָאה ריא יװ י ו ז ַא :;ןגָאז ןומ ןוא
 טקיפשעג עלָאר יד ,טלײצרעד ןיוש יו ,בָאה ךיא !ןליּפש טשינ רטמ
 ;קעלַא ןיא טנװַא םענעי יװ ױזַא רעבָא ,לָאק רעטרעדנוה רעטעּפש

 רער טיפש ג טשינ רעמ ץענרע רשפא יז ךיא בָאה קסוװַארדנאפ

 | .םכערעג !עוועג ,רימ טכוד ,זיא טנעדופס
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 סָאװ סָאד ,קנעדנַא ןא גנוריפפיוא רענעי ןופ רימ זיא ןבילברַאפ

 ןיא סלאוו סוועשאטקעב :טשינ ווורּפ ןוא טשינ ךיא ןָאק ןצַאשּפָא גונעג

 .טקַא 2, 

 :םָאקַא ןרעטנוא ןעגנאנעג ןענעז טקא רעטרעפ ןוא רעטייווצ רעד

 רעמונ רעדעי ןוא םײג קריצ ןיא םַארגַארּפ רעד) .קיזומ ןופ טנעמענַאּפ

 :רעד לָאמליפ ןיֹוש ןופ ןעגנַאלק יד (רעטסעקרָא ןכרוד טײלגַאב טרעו

 ?5יר ןופ טנעמנארפ א ןוא סלַאװ סוועשַאטקעב ,ַאגנַאפ ןשינַאּפש ןטנָאמ

 ןצנַאג ןפיוא רימ יב ןבילברַאפ ןענעז ?ערַאזערעכעש , סוװָאקַאסרָאק:יקס

 ײװ ענעי יא ןעננובעלרעביא עניימ ןופ ?ייפ רעלארנעפשניא ןא יװ ןבעֿל

 ַא -- רעלדנע ןוא ..געט עטעװעקאלבעגּפָא טשינ לָאמניײק רעבָא ,עט
 !טלַאטשעג:ןעיורּפ

 ןבָאה ןזופ ךיא געלפ ,עלָאר רעײנ א ןופ טסקעט םעד קידנענרעל

 .ןרעהסיוא ךימ ןוא טפעה םעד ןטלַאה לָאז סע רעװ

 :עלַאב עגיימ ןופ רעטכַאפ עקירָאי;:18 יד ןָאמעג סע טָאה געט ענעי

 רַאּפ ַא טימ יקסניריצ אויל ָא 9 :יקסניריצ --- ןסייהעג ןבָאה ײז ...םיטַאב

 טנידעג נעט עכעלטע יד טָאה ןּפיל עקידניז טימ םינּפ ןפיוא ןגיוא עיולב

 נעלפ ךיא ...עכַאגפיוא רעד טייקנבעגרעביא רעמערַאװ ןוא דלודענ טימ

 :קעוװא ץֶלַא טנעלפ יז ןוא ענערַא רעד ףיוא .אללעוסנָאק , :ןָאט יירשעג א

 - ןזָאלקעװַא דיז געלפ ךיא ןוא ...פפעה ןפימ ןצעזרעדינַא ךיז !וא ןפראוו
 ..ןטלעװ ענעי ןיא

 =נעֶנֹוז ,יד ןופ דיירפ יד ,יינש ןופ טייקסיײװ יד ןָאמרעד דיא יוװ
 ןופ לעװש ןפיוא רךָאװ ענעי טימעג ןיימ טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןלארטש

 --ןעמָאנ םעד ןענַאמרעד ָאד ךיא ןז ו מס  ױזַא --- "ן'רעד , ןטשרע ןיימ

 .סלַאװ סוועשאטקעב ןופ ןדרָאקַא יר ןיא טלקיוװעגגיא ,"יקסניריצ עלַאפ,

 פ

= 
 א=*

 0 יב

 ?טַאה ,, ןוא "שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד, -- ןעגנוריפפיוא יײװצ יד

 :נעעשעג עכעלפינשכרוד ןייק ןעװעג טשינ ,ךיז טיימשראפ ,ןענעז "טעל

 עדײב ןנעװ ןעמ טָאה טָאטש ןיא .רעטאעש רעזדנוא ןופ ןבעל ןיא ןש

 נא עלַא ןגעװ יוװ רעגנעל ןוא שרעדנַא ןוא רעמ טדערעג ןעגנולעטשרָאפ

 ;גוריפפיוא יד ןוא סיפענעב ןיימ טכא ןיא קידנבָאה --- םורַא ױזַא .ערעד

 קורדניא ןקרַאטש סרעדונוזַאב א טכַאמעג טָאה סָאװ ,יָאפעג םעיינ, ןופ

 זַא ,אזא ןרָאװעג פעטיראלוּפָאּפ ןײמ ןיוש זיא -- ןזײרק עשידיי יד ןיא
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 ;עי ןיא ,טסָאּפ ףיוא ,סַאג ןיא -- טירש ןדעי ףיוא טליפעג יז בָאה ךיא

 ...םיילק רעד

 רעטפָא ,ןעגנוגַאז;קנַאד ,ןעגנוסירגַאב טימ וץרב ןגירק געלפ רךיא

 ...םעגארפנָא

 ;ךײלב א ףיוא .טריגירטניארַאפ קרַאטש ךימ טָאה ַאזַא ווירב ןייא

 ענײלק טימ ןבירשעג ,םאר רענעדלָאג א םימ ריּפַאּפ עלעניוב ןעיולב

 טשינ ווירב רעד טָאה ,רילָאק ןקיבלעז ןופ טרעװנַאק א ןיא ,תויתוא עדנור

 ?יז ןיא רעװ ...רעבָא .יורפ ַא ןבירשעג טָאה םיא זַא ,ןעלפייווצ טזָאלעג

 םָאװ .,ץנירּפ ןטרעיוהטראפ ןסַאלב ןגעוװ טדערעג ןבָאה תורוש יד

 ןשטנעמ:רוטלוק עלַא ןופ רעצרעה יד !יא רעטרעדנוהרָאי ןיוש טבעק

 2ישרַאפ ףיֹוא ןקילב ערעײז םיא וצ ןדנעוו ,םיא ןביל ,םיא ןענעק עכלעוו

 ,קנארשרעכיב ןיא ץעגרע -- ךָאד ןיא סָאד רעבָא ,ןּפַאטע:סגבעל ענעד
 ױזַא ןעזרעד םיא רימ ןבַאה לָאמַאטימ !זוא ...עיצקארפסבא ,,רושקעל

 ץרַאה סָאד העש יירד טָאה סע ןוא ,טסורב רעזדנוא יב טרַאה ,טנעָאנ

 טשינ ןעוועג ןיא "טעלמַאה, ...םטיר ןפקרַאטשרַאפ א ףימ טּפַאלקעגנ

 ,רעדנעב עכעלטכישעג;רופלוק עטיײײװ רעטניה טשינ ,"ו וטצ ע ג ר עג

 ןיא ָאד טָא טרעײנ ,"םזינַאמוה , ןיא טשינ ןוא "קנַאסענער, ןיא םשינ

 :נוא טכיֹוהַאב טָאה םעטַא רעסייה ןייז .רּפעינד ןפיוא קסווַארדנַאסקעלַא

 ,ודנוא ןיא .טקוקעגנײרַא ןבָאה ןניוא עלופרעמוק שנייז ,רעמינּפ ערעזד

 טליפעגנָא ןוא ןדנוא וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה טלַאטשעג עלעדייא ןײיז

 ,רָאװ ןפיוא םיא !עעז רימ .טכענ ...ןוא געט ערעזדנוא טלַאהניא טימ

 ; | ר פ רימ ןוא םיא ןגעװ ןעמולח רימ ,שיט םייב זדנוא טימ טציז רע

 .ז"נוא םימ ןביילב ןוא לעװש !םיוא ןזײװַאב דיז רע טעװ טָא זַא ,{ ע מ

 2? י' א ןַא יװ רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעלגעמ ןעד זיא,

 ;םיוא םע טָאה גנַאהרָאפ זופ ןלַאפ ןטימ ןוא ?טסנוק רעסיורג ןופ ,ע יז

 | *לןײז וצ טרעהעג

 יד טָא ןופ רעטשימעצ א יוװ ןעגנַאגעגמוהַא געט עכעלטע ןיב ךיא

 זַא ,דניירפ ןוא םירבח ןופ טרעהעגסיוא ךיא בָאה לוש ןיא ךָאנ .תורוש

 ןכײצ עטײװ ןופ טשינ טמוק סָאװ ,טלַאטשעג א ןיא טעלמַאה "ןייט,

 ַא ,"שטנעמ רענעגיא} ןא ןיא רע זוא ,ןשנעָאנ ןופ רָאנ ,ןטנַאק ןוא

 קורדנייא ןופ דוס רעד .!!ץנירּפ, ַא םגה ,"בֹורק , א ,י"רבח,,.ַא ,"רעדורב ,'

 עכלעװ ,טסעג ןוא ןָאט ןופ תוטש פ רעד ןיא טקעטשעג קפס ילֿב טָאה

 וי ...ןווָאשטַאסוא טרעדורעגפיוא יוזא ותעשב םָאה
 :תיֹוא ךימ טָאה רעיושוצ רעקסוװָארדנַאסקעלַא ןופ ווירֿב רעד רעבָא
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 ןא זיא ווירב רעד סָאװהַאפ ןענַאטשרַאפ טשינ כָאה ךיא ןוא ,,ֿפרעדורעג

 .םינָאגא

 ןירָאפױא יד :טרעלקרעד סע ֹובָאה ןשינעעשעג עקידרעטייװ יד

 יורפ :עטכילרַאפ עכלעוו זוא ...טכילרַאֿפ טושּפ ןטעלמַאה ןיא ךיז לָאה
 ?"!ןַאמ ,ריד ןבענןעמעטָא ליװרדיא, :ןגָאז ןוא ןעמוק וצ .קיעפ סע זיא

 טימ טליפעגנָא ווירב ןופ ןירָאפױא יד טָאה ןבעל ןיימ ןופ רָאי 42

 טסוגוא ןיב 1010 ביױהנָא ןופ :גונעת ןוא דיירפ ןופ ןטלַאהניא עלַא

 ןיא ווירב וטימ רעבָא ,קסוװָאױדנאסקעלַא טזָאלרַאפ בָאה דיא ןעוו ,8

 ןיב ,רבחמ םעד ןכוז ןביוהוצנָא יו קידנסיוו טשינ ,ןצרַאה ןקידנעקנעב

 -?געט רערַא ןבָאװ :טשינ סייװ ךיא ...גנַאפ ןעננַאנעגמורַא ךיא

 ןביקקעגסייא טפניפעבלַאז ךיז רימ ןבָאה לקַאטקעּפס ןכָאנ לָאמנײא
 א ןיא זַא ,רעכיז ןעוועג זיב ךיא .טױרכשנװָא ןסע ןארָאטסער ןיא ןײג

 (טלײצרעד ןיוש סע בָאה ךיא) רעבָא .טעב ןיא ןגיל ךיא ?עװ םורַא העש
 ,ןעמַאד ןוא ןרעה:;29 ןַאמ א טצעזעגמורַא ךיז ןבָאה שיט רעזדנוא ייב
 .רַאל ןוא ץנאפ ןוא קנירט ןוא סערפ ןופ טכַאנ א קעװַא זיא'ס ןֹוא
 :טימ שינעטנעק סיורג ןֹוא הדמתה טימ ץֵלַא ךיא בָאה ייץנַאפ , רעסיוא

 ךיא ןיב "ןםיוז, תמחמ ,"רַאלע ןוא '"סערפ, -- רקיע רעד -- טכַאמעג

 ,י"םרעמע, ןסיג געלפ ךיא .ימי ?כ טסילאיצעּפס רעּפַאנק א ןעוועג

 .רעטײװ טשינ --- תואקשמ:טסביוא ןוא רעסַאוטלַארענימ  ...רעבָא

 ןעמונעגפיוא טָאה ןעמַאד יר ןופ ענייא סָאװ ,טשאררעביא םָאה ךימ

 ץנַאפ .ךיא ןא ,גנוהלעמ ןײימ שפנ תמנע םענעטלַאהאב טשינ א טימ

 טנייה טעװ יז :ןרישזַאגנַא טשיינ יז לָאז ןעמ זא ,ןדלָאמעג טָאה יז .טשינ

 ןדייס :ןגיוא יד ןיא רימ טקוק ןוא --- יז טגָאז --- !רייס ...ןצנַאמ טשינ

 ַא ןצנַאפ ֹוצ ןגײלרָאפ יז טעװ .קרַאמענעד ןופ ץנירּפ רעד ,טעלמַאה

 קריצ ןיא טליּפשעג טרעװ סָאװ ,סלַאװ םעד טָא ...סלַאװ א רעדָא ָאגנַאט

 | ,יש שמעּפ יד, , ףיוא

 ?גָאגעגוצ זיא ועשַאטקעב םגה .ןפָאהעג טשינ ריא טָאה סע רעבָא
 טָאה ; םלוע רעד םגה ;סלַאװ םעד טליּפשעגפיוא ןוא ריװַאלק םוצ ןעג
 סלַאװ 'םעד ןַא ,ןדלָאמעג בָאה ךיא ןעוװ עיצַאװָא זא טכַאמעג םיא
 טיִמ .טּפאזעגנָא ןרָאװעג זיא גנומיטש יד םגח ;רָאטױא ןייז:ָאד טליּפש
 טָאה עמַאר יד .טשינג .ץנַאט ךיא --- רעבָא .?גנַאזעג ןוא ביײוו ,ןייוװ, ---
 טגײלעגרַאפ טָאה רע ןוא רעוא ןיא ןװעשַאטקעב טמיוהעגנײרַא סעּפע
 :עגנָא ןרָאװעג זיא גאלשרָאפ רעד ."טסָאּפ רעקידנעילפ, זיא ןליּפש '--

290 



: 

 טא ןירב א ןעמוקַאב ךיא כָאה םורַא טונימ עכעלפע ןיא ןוא ,ןעמונ

 ..םינָאנַא ןטראגעג ןײימ ןופ טפירשטנַאה 'ד ןעזרעד

 2רעביא ,ךיא סָאה ?ווירב םעד טָא ןופ רָאטיױוא רעד זיא רעװ ---

 | .ןפורעגסיוא ,ליּפש סָאד קידנסייר

 ..ןליּפש רעטש ךיא סָאװ ןטסעטָארּפ ןבױהעגנָא ךיז ובָאה םודא

 רעד ןיא םיִנָאנַא ןיא ליּפש סָאד זַא ,טקרעמַאב גנערטש טָאה רעצעמע

 | .ןפורנָא טשינ ריז רַאט רָאפיױא
 סע רעװ ןגָאז וצ ךייא ףיירג ךיא ןיב סלַאװ ןופ רופ ןייא רַאפ ---

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,עמַאד יד ןפורעגסיוא טָאה סָאד --- רָאטױא רעד זיא

 -= קראמענעד ןופ ץנירּפ !טימ רעדָא רימ טימ רעדָא -,ןצנַאט

 ,טפַאשדניירפ ןופ --- לטיּפַאק ַא ןביוהעגנָא טכַאנ ענעי דיז טָאה ױזַא

 | .דיירפ  ןוא טייקטבילרַאפ

 גָפחער זופ תוהיּפ עסיז יד -- ץלַא סע ןיא ןעוועג ןוא



 עיצולַאװער יד .טננז

 ;בילבראפ זיא רימ סָאװ ,רָאי בלַאה ַא םימ ײװצ ידו רַאֿפ ןלעו רימ

 טימ ןָאט ןצ ןבָאה ןטסקינייװמא ,ענליוװ ןייק דיז ןרעקמוא ןיימ זיב

 ,ןכָאװ עצרוק ןבילברַאפ ןיוש ןענעז ןָאזעס ןטשהרע ןֹופו ףוס ןזיב .רעטאעמ

 ךרוד ןיוש דיז טָאה ,טלקיװטנַא טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,רליב סָאד ןוא

 רעד ןבילכרַאפ רימ זיא ןורכז ןיא .טרערנעעג טשינ ןרָאזיּפע םֹוש ענייק

 ןיא טנדרָאעגניא בָאה ךיא ןכלעוו ,"ןװָאטַאמלַאד ןופ קנעדנַא םוצ טנוװָא,

 ..העש 8 רעכיא ןילַא טקיפעגסיוא ןוא ןלַאז עטסערג יד ןופ םענייא

 בָאה ריא :טײקטנכערַאבמוא ןופ טייקטסיירד ַא ןעװעג זיא סָאד

 יירד רָאנ ,לָאמניא טשינ ןֹוא ...ןקַאנ ןוא זהלַאה ןכערב טונָאקעג תמואב
 ופ .ר .א טארעפער א -- 1 :ןדלָאמעג ןעוועג זיא טַאקַאלּפ ןפיוא .לָאמ

 2וטשמָא טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןזעט 12 םימ 'ייםלוע זוא ןרָאיטקַא ,רעטאעפ,

 ןװָאפַאמלַאד ןגעוו טרָאװ א -- 2 ;רערעראפ ןטסנבעגעגרעביא םער ןס

 . ,רעריל ,סעדַאלַאב ,ןגָאלָאנָאמ ןוא ןעגנוזעלרַאפ --- 8 ןוא

 טָאה ...לאז רעקידיײיק א -- ןייז שנָאקעג טָאה ךָארב רעטשרע רעד

 זיא הנכס יד ןוא עמַאלקער ןופ תואצוה יד טקעדעג וועשַאמקעב רעבָא
 .ייבראפ

 סָאװ ,םעד ךרוד טנערעפער םעד טָארדעג טָאה ךָארב רעפייווצ רעד

 ,80 ןאמו א ,רניירפ רָאנ רָאר ןלעװ ןעמוק ?ייווװ דניירפ עטקמַאזרַאפ יד

 רעגנעל ן צ יז ס יו א טשינ ןליװ ןטסעב רעײז יב ןלעוװ (70 --- ֹונ
 רעטירד רעד ןוא .העש 2 ףיוא זיא לַאירעטַאמ רעד ןוא ...העש עבלַאה ַא יו

 רער םעװ עשז ןעמעוו ראפ ;ןטיײװצ ןופ אצוי לעופ א ןיוש זיא ךָארב

 ןפיוא ןייז ייב עוו רעוװ ?"ןװַאטַאמלַאד ןגעװ, טרָאװ ןייז ןטלַאה רבה לעב

 ?טינווָאיקנעדעג ןקיזָאד
 ;רעד ערעשיב ענעגייא עניימ ןגעק ןוא ןעגנונערָאװ עלַא ןגעק רעבָא

 ןרָאװעג יא טאהעפער רעד ;לופ 34 ףיוא ןעוועג לאז רעד זיא ןעגנוטראוו
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 ןעװעג ויא סָאר םגה) גנורעטסײגַאב טימ ןעמונעגפיוא ןוא טרעהעגסיוא

 .(טפעה ןֹופ טנעיילעג בָאה ריא ןוא ,ןימ םער ןופי ווורּפ רעטשרע ןיימ
 םפלעה עטיײװצ יד זַא ,רָאלק ןיוש זיא בױהנָא ןכעלקילג אזא ךָאג ןוא

 :רעד ןבָאה עכלעוו ,ןפנעמסידָאלּפַא ןופ טײלנַאב ןרעטנוא ןעגנַאגעג זיא

 .לייט ןשירעלטסניק ןיא ייינַאפא םּוצ טכיירג

 :אמיָאוװ טָאה סָאד ןוא קידייל ןעוועג טנוװַא םענעי זיא רעטאשט ןיא

 ןרישזַאגנַא ֹוצ טשינ ךימ סולשַאב םוצ טריפרעד קישקיגדנע ןיקסװַאל

 .רעטניוו ןומייווצ ןפיוא

 ראפ ןײלַא ךיז ןיא ןקוקניירא ןוא הביבס יד ןטכארטַאב עשז רימָאל
 ,ןשינעעשעג ןעמוקעגהָאפ ןענעז סע עכלעוו ןופ ךשימב ,רָאי ייווצ רעביא יד

 ,דנַאלסור ןופ --- עטכישעג רעד ןיא ּפַאטע ןא ראפ ןרָאי ענעי ןכַאמ סָאװ

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופו ,עּפָארײא ןופ

 -- סע םסייה 1016 ןטכאטגייוו ראפו טראה --- 1917 רָא=װג םיהא

 *רעטאעפ רער ןופ רערָא) םלוש ןופ  !!עיצאגעלעד , א רימ וצו ןעמוקעג זיא
 יצ ,;עגאהפנָא ןא טימ (ןעוועג רָאלק טשיג רימ זיא סָאד -- ?עיצקעריד

 וטםוי רַאפ רוזַאב !כאווש ןופ געט יד ןיא ןעוועג םיכסמ טשיג ךיא טלָאוװ

 ןעננולעמשהָאפ יײװצ א ןליּפשּפָא ןוא טסַאנ סלַא רעטַאעטפ ןיא ןטערטפיוא

 | ."שטעּפ יד טגירק סָאװ ,רעד,

 :עד יד רעבָא ,ץיוװ ןטכעלש א ראפ ןעמונעגנַא תליחת סע בָאה ךיא

 ?קָאד ערעדנַא ןשיװצ ,דניירפ עשסעכ עניימ ןופ ןענַאטשַאב זוא עיצאנעל

 ת'ב:ןב א ןעוועג ןיב ריא ןכלעוו 'ייב ,ןייטשנרא שטיוועיעגרעס ףיסָאי רָאש

 ."םידיסח , עניימ וצ טרעהעג םָאה רעכפעוו ןוא

 ל"װרער סע לָאז ןרנוא ןשיװצ, --- ןרָאװעג טנָאזעג זיא רימו

 ראופרעּפער ןקידבוט:םוי ןיא העדכ טָאה יקסווָאלאשיֵַאװ זא --- "ןביילב
 ןייגכרוד בוט=בוי ברע ןלעװ "ששעּפ יד ,, ביוא ,"טעלמַאה, ןסילשוצנייא

 .טלםייווצעג וטשינ עיצַאנעלעד יד טָאה םעד ןיא ןוא ...גקָאפרעד םימ

 טָאטש ןיא .טמיטשעגנייא .תעל:תעמ א טרישקאהטרעּפ בָאה ךיא
 ןרָאװעג טמיטשַאב זיאזס .ןשיפַא ןזיװַאב --- רימ ךיז טכוד --- ךיז ןבָאה
 ,עניגנַא ןא טימ6 טגײלענקעװַא ךיז בָאה ךיא ...ןוא .עבָארּפ עטשרע יד
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 לָאז יז טגָאיעג יז טָאה ןעמ תויה ,ןוא ,געט 10 ןגיוצעג ךיז טָאה עכלעוו

 ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא .וחענציז ...ןיא ןײרַא יז זיא ,ןטירד ןפיוא סיױחַא

 ףוס ןוא .םייח רעד ןיא שדוח א ןגעלעגּפָא ,סאישיא ןופ לַאפנָא ןקידארומ
 ןיב סיוהַא ןכלעװ ןופ ,לָאשיּפש ןיא םגײלעגנירַא דימ ןעמי טָאה רַאונאי

 יוזַא דיא בָאה עיצולָאװער רעד ןופ געפ עטשרע יר .ץרעמ ןיא -- ךיא

 זיא סע . .טעבנלָאטיּפש ןפיוא םירוסי ןיא קידנגיק ,טבעלעגהעביא םורא

 ויטקעיבָא- ןרעדלוש וצ עבַאנפיוא רעזדנוא ןופ ןעמאר יד רעסיוא ןיטולח?
 טגָאזעגּפָא .ךיז טָאה יאלָאקינ ןעוװ ,ץרעמ 2 ןזיב רַאורבעפ 27 ןופ געט יד
 :עפ יד טנעײלעג בָאה ךיא !ןעזעג טשינ ײז בָאה ךיא ןוא .ןיורק ןייז ןופ

 ייריפ .עלַא ףיוא , דעלבעטשכוב טעמכ ןיב ךיא ;ןעגנושייצ רעגרובסרעט
 ;עקטנזיופ עכעלרעהפיואמו א יד ףיוא ןָאט קוק א רעטצנעפ םוצ ןכָארקעג

 הי ...קלָאפ ןטײרּפַאב טשרָאקָא ןופ ןגוצ עקיּפ

 .רַאפ ַא ןיא ,לָאמיּפש ןופ סיורַא ןיב ךיא יוװ ,םעד ךָאנ געפ עצהוק
 ;עד גוצ ַא טקעּפסָארּפ ןרעביא ךיז טיצ ,ץרעמ ףוס ןופ העש רעקיטכַאנ

 ערעטצניפ יד רעביא ןוחצנ ןייז טלבוי קלָאפ עטײרּפַאב סָאד .ןטנַארטסנַאמ
 !רקיו החמשו ןוששו ההוא .םישזער םענעקנוזראפ ןופ תוחוכ

 .עזעילעקרַאמ יר ןעגנוזעג ןוא ןעגנַאגעגטימ ןיב ריא

 א ןֹופ שטנעמ א ךיז טּזוייווַאָב ?סעג קיטיז א ןופ ךיא עז לָאמַאטימ

 לעגיש ֹא טנַארט ןוא .ןקָארשרעד יז ױזַא ,דיילב ,טרעקיוהעגנייאו .00 רָאי

 ס ע נָא נָא פ | א -- ?קינשטארָאלַאקַא םענעזעוועג א ןופ

 סָאװ ישר רענעזעוועג א . ןיא סָאד זַא ,ןייא רימ טלאפ

 ,טלאק יא םיא תייח ןוא לטנַאמ םעיינ א ןפיוק וצ סָאװ מימ טשינ טָאה
 ןקידרעירפ ןיײז ןיא םורַא רע שיײג ,ליק זיא ןסיורד ,גנוי טשינ ןיוש זיא רע
 רעשיאײצילָאּפ ןייק טשינ רָאד ,סענָאגָאּפ ןָא זיא רעכלעװ ,לעניש
 יי ,דנברעביוא רעיורג א םתס טרעײנ םרָאּפיגוא

 ,ןקָארשרעד לסיב יא --- ןומה ןקידֿפבוי ןפיוא טסוק ןוא םייטש' רע ןוא/

 ;עסראמ יד טנניז סָאװ ,עגנערעש רעד ןופ סיורַא ךיא ײג ...ןסױטשרַאּב

 ןײמ ןײרַא קעמש ,סענָאגַאּפ ןָא ?עניש ןיא ןשטנעמ םוצ וצ יג -,,עזעיל

 | | :םיא וצו גָאז ןוא םערָא ןייז רעטנוא טנַאה

 םימ דעייפו ,םוק ?טרעד גוזע;ּפָא ױזַא וטסיימש סָאװ !רעגריב ,םוק

 ןעוועג לָאמַא טסיב .רנַאל ןוא קלָאפ זופ בוש:םוי םעד ןעמַאװצ  ןעמעלַא
 | .!ָאטשינ רעמ  ײצילַאּפ ןייק זיא טנייה ,טנאיצילַאּפ .א

 ;טוג פוט ןפוחעגּפָא ךיז ןעמ טָאה ןומה ןיא סָאװ ,זיא קידחיװקרעמ
 ןיא; ןייהַא ןעמאזוצ םיא ,טימ ןיב ךיא ןוא ,ןעיירשעגסיוא עקידנששניוו
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 רעגריב א ןעמוקעגוצ זיא םורַא טונימ א ןיא רעבָא ,םָארטש םעניימעגלא

 ...ןגָארונוצּפָא ךיז טרערָאפעגפױא טנאיצילָאּפ םענעזעוועג ןיימ טָאה ןוא

 רעד הףיױױא ךײא יב ןטרָאד טריגער ,טסיטרַא ןידָאּפסַָאג ,ריא ---

 ..גנונעדרַא ןטלַאה ערעדנַא טזַאל סַאג ןשיוא .ענעצס

 .פארזיירק םעיונ ןיא אוו יד ןעמוקרָאפ טלָאזעג ןבָאה יאמ ןיא

 ;טקלָאפ ןֹופ ײמרַאּפ , יד ;ןעײשטרַאּפ ףניפ ןענעז ןלאוז יד וצ ןעגנַאגעג -|

 ?ןטױמסנַאק , יד ;םורעגנָא טייקבעלטירומוצ םשל ריז טָאה יױזַא) יישייהיירפ

 ןענַאמשעגוצ ןענעז טלמשר רעכלעוו וצ / ,(=ױטרַאּפ עשיטאהקָאמעדײלענַאיצ

 סָאמ רעסיורג א ןיא טָאה סָאד ןוא ,ןטנעמעלע ערעטכער עקידרעירפ עא

 .ץנעגילעטניא רעלַאקידאר רעד ייב טעמיראפוּפָאּפ עטייחב ריא טרעמשעצ

 יפראּפ רעקיזַאד רעד ןופ גנולעפש רעק'ידלקאוו רעד בילוצ ומָאה רוָאנַאכעלּפ

 ;ןפור ךיז ףרַאד יז זַא ,ןדלָאמעג "קילבוּפער:עיכרַאנַאמ ,, :עגארפ רעד ןיא

 | .י"מייהייהפסקלָאפ ר ע ב 5 א ה ןופ ײטרַאּפ,

 ;איצַאס ,ןטארקָאמעדילאיצַאס :ןעוועג ןענעז ןעײשרַאּפ ערעדנַא יד =

 .?ןטסילאיצַאטײסקלָאפ, -- ןוא "*עּפורג;סשעברַא ,, ,ןרענָאיצולָאװערןטסיל

 עסַאמ רעד ןופ ןשטנעמ ןגעלפ ,ןקיטייו ןוא ןפיונ ערעײז ןופ ןבירטעג

 ?ורפ עקילעפוצ יר ףיוא רענדער רעטנזיוט יד רעליימ ענעּפָא טימ ןכרָאה

 - .ןטגיװ ןוא ןעמָארמשי יד רָאנ --- ןעגנַאגעג ןענעז ןוא סענוב

 ןופ ןטפאז עטשרע יד ןּפאזכרוד דיז ןבױהעגנָא ןיוש ןבַאה יאמ ןיא

 -  .ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג ןםיוא גנוקריוו סנינעל

 רעננעק עניײז ךהיד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז ןסיזעש:לירּפַא 19 יד
 :ָארּפ םעד טריפרעד ףוס ןזיב ןוא ןביזהעגנָא טָאה ןינעֿפ .. .ןזיּפש ףיוא יו

 עשיר ַאטשלָאר פ יר ןריר שגנע צנָא ק = ןופ םעצ|
 והות ןיא ,רָאי 1917 ןיא ...ר ע ג א ל } ײא ןיא ן6 נ ּע מו ע  ע

 ;ע5 ןענעז -- גנופסיװרַאט ןוא גנוריװרַאפ רעקידהמחלמ רעד ןופ והוכו

 ?ראוונייש רעטסעפ ןוא רערָאלק רעקוצנייא רעד ןעוװעג ןזעטײלירּפַא םנינ

 .ןענָאילימ ןעלמאז ריז ןבױהעגנַא ןבָאה סע ןכ?עוװ םורַא ,רעפ

 ןָאפ:ןינעל יד זיב םישדח עגנַאל ןײגקעװַא טזומעג ןבָאה סע רעבָא

 .דנַאל ןקיזיר ןופ םיחטש ענעפרָאװעצ יד רעביא ןרעטַאלפ ןבױהעגנָא טָאה

 א

 ןיא ןבײלברַאֿפ וצ ךעלגעמ טשינ ןרָאװעג ,ךיז טײששרַאֿפ ,זיא סע

 רעמיטננייא םעד .רעטעבראטימ ןוויטקיפ א ןופ עגַאל רעד ןוא קיימפא

 יורפ ןַײמ ,טצרַא סלַא ,רעטילימ ןיא קעװַא זיא דיחי:ןב סיקסווַאכעצוא
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 ןעמ טָאה ?ַאנַאסרעּפ ןיא ;קײטּפַא רעטײװצ ַא ןיא ןטעברַא רעכירַא זיא

 זא ,ןטלַאהעג טציא בָאה ןײלַא ךיא ןוא ,רימ ףיוא םורק ןקוק ןביוהעגנָא

 ןעמ ןוא סשיצקיפ עכלעזַא ןופ ןפינעג טשינ ןעמ ןָאק דנַאלסור ןעייחפ ןיא
 .געיוו ןכיילג ןטימ ןייג ףרַאד

 יר ןופ דנַאטשוצ רעפרַאש רעד ?סאישיא ןטימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא

 :יק רעמוז ןצֹנַאג םעד ךיז בָאה ךיא רעכָא ,רעבירַא זיא .םישדח:רעשיניוו

 ..ךז { ג ע װ ַא ב -- וצו יװ רעמ טשינ קיעפ ןעוועג ןיב ךיא ןֹוא טריר

 ןגעװ :ךָאנ דער רעױװ --- ,םישזער:עמרהאזאק ,טסניד רעשירעטילימו ןגעוו
 .ןייז טנָאקעג טשינ רייר ןייק טָאה -- ט נ ָא ר ם

 זַא ,טחנעטעג לוק ןיא ןיא עלַא ןבָאה םיריוטקָאד עשנַאקַאב עניימ
 :םָאק לעיצעּפס א זיא סאישיא רעבָא ,ןעײרפַאב ךימ טעוװ עיסימָאק א

 םימ ןַאט וצ ָאד ןעמ טָאה 10 ןופ ןלאפ 9 יא ליײװ ,קאפ רעשריצילּפ

 קידנמלַאה טשינ ,ןקעדוצפיוא ךעלגעמ טשינ זיא סע עכלעוו ,ןטנאילומיס

 לַאּפ ןיימ ןיא .עיצַאװרעסבָא רערעגנעל ַא רעטנוא לָאטיּפש ןיא הלוח םעד
 :יטָאטש רער ןיא םיריוטקָאד עגיה בור סָאד :טײרּפַאב ָאי ךימ ןעמ טלָאװ

 םציז עיסימָאק רעד ןיא רעבָא ,ךעלנעזרעּפ דימ ןענעק עיסימָאק רעש

 ןענעקרענַָא טשינ קפס םש ןָא ךימ טעװ רע ןוא ,א ש טו ט רָאשקָאד
 ןדעי רעסיוא --- עיצַאלומיס ?דיי א ךָאנ וצרעד ?סאישיא ;הלוח א ראפ
 ןיא טנַָארפ ןפיוא טקישעגּפָא דיחייב םענעגיא ןיז טָאה רע) !?פיײװצ

 מיט ערעדנא ןופ גנוניימ רעד סיעכחק ֹוצ ,זָאלוקרעבוט םוירַאטס ןטצעק
 .(עיסימַאק רעד ןופ רעדילג

 וצ טלעטשעג ךיִז כבָאה ךיא :ןעוועג טשינ זיא החירב רעדנַא זיק

 ;גיא אשמיופ זיא םיכוסכס ערעווש ךָאנ ןוא עיסימָאק רעשיטַאטש רער

 ןוא) תוירחא עניימ ףיוא ןקישוצּפָא ךימ גַאלשרָאפ ןפיוא ןעגנַאנעג

 םָאד :זיירק ןשירעטשילימ ןופ לָאטיּפש ןיא עיצואוורעסבַא ףיוא (תואצוח

 יד םָאה ,קנעדעג ריא סייוװ יֹוװ .ווָאקרַאכ ןייק ןרַאפ --- ןסייהעג טָאה

 משינ לעװ ךיא זַא ,טריטנַארַאג ךעלטפירש עי סי מַא ק עצנַא ג

 -  .(םריזיליבָאמ:שיטקַאפ ןעװעג ןיֹוש ןיב דיא לייוו) ןרישרעזעד

 ךָאנ .דנַאטשפיוא;װַָאלינרַאק ןופ געט יד .טסוגיױא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 סעקיוװעשלָאב יד ןופ ווורּפילוי םער םקירדחעד טָאהו יקסנערעק יֹוװ םעד
 ..טכַאט יד ןעמענ ֹוצ

 .לָאטיּפש ןיא קעװַא ןַאב ןופ ,ךיז שיײטשרַאפ ,ךדיא ןיכ ווָאקרַאכ ןיא
 ןיב ךיא סָאװ ,געט 10 --- קנערעג ךיא טייוו יו --- יד ראפ ָאר ןוא
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 ןבָאה סָאװ ,דעדליב טלקיװשנַא רימ ראפ ךיז ןבָאה ,ןגעלעגּפָא ןטרָאד

 .רָאפ טמוק םורַא סָאװ ,םעד ןגעו סעיצקעל עירעס א יז טנידעג

 :איִצילַאג ןפיוא ײמרַא רעד ןופ שרַאמ ןשמירַאב ןכָאנ ןעוועג זיא סע

 :םיקסנערעק ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןעוװעג זיא רנַאל סָאד .טנָארפ רענ

 :עגנײרַא טַאהעג טנָארפ ןפיוא סעדער עגײז טימ טָאה רע ;רובידה:חוכ

 ןזיב , ןפמעק וצ ןליוו ןוא טומ רעצרעה רעשנזיופ רעקילדנעצ יר ןיא ןסָאג

 רעבָא ,סיורָאפ ןָאטעג סיר א ריז ןבָאה ןעײמרַא יד ..."ףוס {כײרגיז

 טנַארפ רעד טָאה (ןטקאפ יר רעיונעג טשינ קנעדעג ךיא) לָאמַאטימ

 !עמוקעגרָאפ זיא סע ...ץירּפש ןטלאק א רעשנוא זָאלג סייה א יו טצַאלּפעג

 טָאה ײמרַא עקידנפיולקירוצ יד ןכלעוו ןיא ,לָאּפָאנרַאט ןופ גנורעטשעצ יד

 גנורעקלעפַאב רעכעלרירפ רעד רעביא םָארגַאּפ ןכעלרעדיוש א טכַאמעג

 :ָאב ...ךַאלפרעביוא זופ טשיוװעגּפָא שמימ טָאטש יר טָאה ןוא טָאטש ןופ

 יד ןיא ףָארטשאמיוט קירוצ טקעטשעגפיוא טלמעד טָאה ווָאקניװאס סיר

 .ןפכירעגנדלעפ עשירעטילימ

 ,טַאדלָאס א ןגעלעג זיא ?טעב ןיימ ייב טראהו ,לָאטיּפש רעװָאקרַאכ ןיא

 .לָאּפָאנרַאפ ײב (ּפָאק ןיא ?ענּפַארש ַא) טעדנװוחַאפ ןעוועג זיא קָאװ

 טשינ טעמכ ,םרישזַאדנַאברַאפ ןעװעג רע זיא תעל:תעמ ןטשרע םעד

 טנידעגוצ לָאמ עכעלטע םיא כָאה ךיא ןוא ןגיױא יד ןפָא ןטלַאה טנַאקעג

 םעד טשימעג -- טײז ןיימ ןופ ןעגנוימַאב עקידנטייחאכבמוא ץנַאג ךרור

 ?רעד לָאמ רָאּפ א ןוא ּפָאק ןרעטנוא ןשיק יד טכיררַאפ ,ייש ןיא רעסוצ

 ןייק טָאה) רע סָאװ ,טרעדנוװעג טָאה ךימ .טעבו ןרעשנוא ןופ ילכ יד טגנַאֿפ

 רעפיט םעד ןגעװ ךיז בָאה ךיא רעבָא ,"קנַאד א, :טגָאזעג טשינ ֿלָאמ  ןײא

 ...טכארטראפ טשינ

 יד טנפעעג ןוא טּפַאכעגפיױא ךיִז בָאה ךיא זא ,נָאט ןטײװצ ןפיוא

 בָאה ,דיז ןיפעג ריא ווו םונימ רָאּפ א ,ןײז ןָאק ,קידנפיײרגַאב טשינ ,ןגיוא

 ,ֿפָאק םורא שזַאדנַאב א ןָא לטעב ןפיוא קידנציז ןכש ןיימ ןעזרעד ךיא

 .ןגױא ענײז טשאררעביא ןבָאה ךימ ןוא .ןרעטשי םעד ןדנוברַאפ זיולב

 ףיוא טקוקעג טָאה רע .קערש ןימ א סעּפע טימ ענעסָאנעגנָא ,עיולב ,עסיורג

 .ןגיוא עסיורג עניײז טביולגעג טשינ טכַאװ רע יװ יױזַא רימ

 ופ קורדסיוא םוצ זַא ,ןייז רשוח ןביױהעגנָא טשינ ןיטולחֿפ בָאה ךיא

 םיא ףיוא קידנקוק טונימ רָאּפ ַא רָאנ ןוא ,תוכייש ַא ךיא בָאה ןניוא ענײז

 גָאז א ץענעג א םימ ריא בָאה ןגיוא ענעפַאלשראפ ,אמתסמ ,עניימ טימ

 :ןָאמעג
 !ןגרָאמ טוג ---
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 ןטימ לקָאש רעקידנליוװטשינ ןימ א ...טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 ךיא סָאװ טרעה רע זא ,גנוקימעששַאב א יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ּפָאק

 טשינ .ריא בָאה גנוסירגַאב ןייס ףיוא רעפטנע ןייק רעבָא .םיא וצי דער

 וי = | יי יי - ..ןעמוקַאב

 .ןגייװש ןמולַאסבַא ןיא רעכירַא ןענעז סע ןהעש לפיוו טשינ סייוו ךיא

 טליפרעד ךיז כָאה ךיא .ןבָאה וצ טפרַארַאב טשינ רע טָאה ףליה ןיימ

 ןַא םימ ןָאפ וצ בָאה ךדיא זַא ,ןעמונעגנָא קידנבָאה ,רעלמייהמוא רעײז

 ךיז טָאה --- קידננַאז תמא םעד ...?ףמַאקנסאלק,, ןפרַאש ןופ קורדסיוא

 ןבָאה .טעװ סָאד זַא ,ןסָאלשַאב בָאה ךיא ןוא עיזַאטנַאפ ןיימ טליּפשעצ

 לע בילוצ ,עיצַאװרעסבַא רעד  ןופ גנַאגסיױא ןפיוא גנוקריוו עטכעלש א

 .."אנושנסאלק, ןשכירעגמוא ןיימ ןבענ לטעב ןפיוא ָאד גיל ךיא רעכ

 ייעגושמ , ױזַא טשינרָאג זיא עיזַאטנַאפ ןיימ זַא ,ןגייצרעביא דיז ןלעװ רימ
 ר עד ג ַא ןא ןיא טקקיװטנַא ךיז טָאה השעמ יד םגח ,'?הוכש , רערָא

 2 .טניימעג תליחת טָאה עיזַאטנאפ ןיימ יװ ,גנופכביר
 ר ד ץהה



 .לוָאליריק .זא

 א ןופ ןעמונעגמורַא ,ףױרַא ןקלַאב םוצ קוקעג ןוא ןגעלעג ןיב ריא

 + ;ךיא רעהרעד לָאמַאטימ ןוא תובשחמ עקיאורמוא הנחמ

 יי ?שטנעמ:רעטילימ א טסיב ...ָאוװאט ...וד ---

 :עגסיוא ןוא ,רימ .ֹוצ .טדער רע זַא ,ןעמֹונַאב ףכית טשינ בָאה דיא
 .?טםשינ רערַא ןרעמשנע ;קידנסיוו וטשינ ,ּפָאק ןיימ םיא וצ טיירד

 ?טשינ רימ וטסהעפטנע עשז סָאװ ---

 ?ומסגערפ סָאוו ---

 ,טלארטשעצ אנוש ןיימ ךיז טָאה --- !האירב ענדָאמ א טָא ---

 טא דאס א -- ךיד גערפ ךיא ;לרעּפ עסייוו יװ רענייצ ןעייר ייווצ קידנזיײוװ

 ןיא ןעֶמּונעגנָא רעסַאװ טימ ?ליומ ַא טכָאה וד ןוא ...?טשיג .יצ ופסיב

 ..לָאמַאמימ טנייה ןוא .טַארבשַאנ ַאזַא ןעועג ןפכענ ...טשינ טסרעפטנע

 יי ?ָאװעשט יט ...טפַאשנעגנאפעג ןיא ששייה א יו

 ;רַאפ םא .,אֿפיממ ןוא רֹוּפש ןײק ןעװעג טשינ ַאד ןיוש זיא האנש

 םירּבח :"ףמַאק, זיא סע .רעכלעוו םתס ןוא 'ףמַאקנכסאלק,, רעד ןדונוווש

 ,דיז :טימשראפ ,ךיז בָאה ךיא .טסעומשעג ןוא ןנעלעג ןענעז טיונ ןיא

 .רענעריובעגיינ יא יז טליפרעד

 טסַאה וד ...רענעגנאפעג ןייק טשינ ןוא ךיא ןיב ששייר ןייק טשינ' ---

 זַא ,ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טרעפטנעעג טשינ "ןגרָאמײמוג  ןיימ ףיוא רימ

 | | | .ךיא גייווש .רימ ףיוא זגורכ טסיב וד

 טָאה -- ןײא ָאד שריפ רע ןסַאלקצנַאט אראפ קוק א רָאנ טוש ---
 ןייז ףיוא :עטַאלַאּפ רעצנַאג רעה רעביא טכַאלעצ סיונ ןיא רבח ןיימ ךיז
 המחלמ !עיטַאמָאלּפיד וצ ףוס א זיא ,טרעפטנעשעג טשינ םיא "ןגרָאמײמוג,
 !ףוס ןכיירגיז ןזיב

 ךיא ןוא רעטבעלעג רעשנוזעג רעקיצרַאה ןייז טקעטשעגנָא סָאה ךדימ

 .טכַאלעגרע דנַאנופ ךיוא ךיז בָאה
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 ופסיב !גנונעדרָא ןיא ץלַא זיא .טסכַאל :רע טגָאז --- טָאװײָאטַאט ---

 ?טַאדלָאס א טסיב :ףוס ?כ ףוס רימ גָאז רעבָא !רעקירעזדנוא ןא

 !טַאדלָאס ןייק טשינ :ךיא גָאזװ -- ןייג ---

 יח טימ ןָאטעג גערפ א רע םָאה --- ?ָאד וטסוטו עשז סָאװ ָאש ---

 ,קערש ןֹופ קורדסיוא ןקידרעירפ םעד ןעמוקַאב ןבָאה ןגיוא עניײז ןוא ,שוד

 .עיצאװדעסבָא ףיוא עיסימָאק רעד וצ ןעמוקעג --

 ?עטַאלַאּפ עקסטַאדלָאס ןוא סָאװרַאפפ רעבָא ---
 .ןענַאטשרַאפ טשינ עגארפ ןיז בָאה ךיא
 :טנוזעג ןיימ טיול קיעפ ןיב ךיא ביוא ,טַאדלָאס א ךָאד ןיב דיא ---

 .רנַאטשו

 !ןינאירָאװד א דָאד שסיב ?רעקנוי ןייק טשינ ?ריציפָא זיק טשינ = ---
 ...ךָאד וטסיב ןירַאב א רעבָא .סענאירָאװד זיק ןיוש ָאטשינ !ןסעגרַאפ !א
 יי !יושזרוב א

 ןביוהעגנָא טָאה טרָאוװ סָאד) ,שטשיראווָאט ,רָאשקַא ןא ןיב דיא ---

 טשינ ךיא םלָאװ ריציפָא זיק ןוא ןינאירָאװר ןייק .(ריורבעג ןיא ןײגנײרַא
 .דיי א ןיב ךיא ?ייוו ,ןעװעג

 :ָארשרעד טימ טלמהומעגסיורַא םיוק רע םָאה --- ?וטסיב די א ---
 עגנַאל ןוא דרעב ןָא ןדיי ןַארַאֿפ ןענעז סע !רעשטָאפײ:עטַאט :ןגיוא ענעק

 ;לָאכ ךָאר יז ןענעז ,עכלעזַא ןעזעג ךיא בָאה עטָאר ןיא ?סעקאדרעספַאל
 ןופ ןֹכַאל טפָא ןגעלפ רימ .וד יװ םדערעג שרעדנא ןבָאה יז ןוא 8

 ןפימ ןלייט ריז ןגעלפ ,עשוג ,עקיצרַאה ןעוועג ײז ןענעז ןטאי רעבָא ,י
 ןיא רימ ןבענ ץרַאה ןיא ליוק א ןופ זלאפעג זיא רענייא .ןסיב וטעל

 ןיא רע רעבָא ,ןסעדנווורַאפ רעש א ןביוהעגפיוא םיא בָאה ךיא .דלעפ
 עשיטסיפרא ?רימ ןופ שסכַאל וד רעדָא ?דיי א וטסיב .ןברָאטשעג רלַאב
 :ַאב ױזַא טסיטרַא ןא טָאה !טרעצנָאק א ןעוועג זיא טנָארפ ןפיוא ?קיטש
 !ןדייז ןיימ טנעקעג טָאה רע ,גיימעג בָאה ךיא זַא ,רעױּפ ןטלא ןא ןזיוו
 !ןסוומסירכ וטסָאה טָא !וגָאב יעי

 ןגיװשעג רע טָאה עליו א .טמֿפצעגרעביא לָאמ יירד ךיז טָאה רע

 ?מוייהקנאהק ןייר זיא סָאוו ןוא --- 

 .סאישיא ---

 ...גיוא ןא טעהומשזעגוצ ןוא טכַאלעצי ךיז ןיא יװ ?יטש ריז טָאה רע
 רעד ...עכלעזַא ריא םנעז ךס יא ...טנַאקַאב זדנוא זיוא וטייהקנארק יד ---
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 בלַאה א ןגילּפָא שסעװ ,ונ .תמא םעד ןײגרעד טשינ ָאד טעװ ןײלַא ?ווייס

 .המחלמ רעד וצ ףוס ַא זיא ןטרָאד ןוא רָאי

 .םיא ךיא גערפו --- ?ךריר ןעמ טפור יו ---

 ?ךיד ןוא ...וועיעװטַאמ רָאדָאעפו ,וװָאליריק --

 ,ןסעגרַאפ ןוא ?סװָארדנַאסקעלַא חסונ טי טגָאזעג םיא בָאה ךיא

 םַארכא) :סײװ ףיוא ץראווש טייטש טעב ןיימ ייב ?מערב ןפיוא זַא

 | .ירעקַאנעמ שטיוװַאנימאינעב

 ?עגסייא סע טָאה רע .הריתסי ידו ןרעלקרעד ֹוצ ףכית םיא ןסָאלשַאב

 ,ֿפָאק ןפימ קידנעלקָאש ןוא ליומ םענעפָא ,ןגיוא ענעקָארשרעד טימ טרעה

 .םעז ןוא םרעה רע סָאװ ןעמונַאב טשינ וטלָאוװ רע יװ

 טגעלפ טכירעגמוא רעבָא .טרעטנעענרעד ,רעדירב יװ ,ךיז ןבָאה רימ

 עטנערעגפיוא ,עטציירעצ ,עזייב ַאזַא לעפ ןייז רעטנוא ןופפ ןכירקסיורַא

 ריז געלפ ךיא .םיא ןבענ ןגיק וצ ךעלמייחמוא ןרעװ נעלפ רימ זַא ,היח

 ןזָאל ןוומ ךימ ךיא לעװ דלַאב זא ,ליפעגנ א טימ שעב ןפיוא ןצעזקעווא

 ןופ ש י מ ע ג ןטימ טשיהַאב ןוא טרעטישרעד ךרימי טָאה רע ...ןפיול

 בָאה ךיא .ןטקאפי ענלצנייא זופ ןעגנוצַאשּפָא ענייז ןיא תוריתס עדליוו

 עג טשינ ,ןעגנוצַאשּפָא עשיטוילַאּפ ןיא "ןדליוע א ראפ ןטלַאהעג ד י ז

 "עטנעװקעסנאק,, םוש ןייק ןופ ,ייסיזיכעטאק, םוש ןייק ןופ ןסיוו טלָאװ

 ?יווצ ַא ןיא ,?קיװעשלָאב , ַא ךיא ןיב ענַארפ רעד טָא ןיא .ןעננוריפסיוא

 ."ןפעמַאהאמ ,, םימ ...ךיא טלַאה רעשירד א ןיא .??טעדַאק ,, א --- רעמ

 ענייז םימ ןקָארשרעד טושּפ ךימ טָאה ווָאליריק אידעפ ןיימ רעבָא

 :יִׁשנָא ןא יװ טאהעג טנייפ רע טָאה ןיקסנערעק .ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ

 ײקָאלעיטַאק) םיא רע סָאה ןפורעג .םזינַאגרָא ןשירעטילימ ןפיוא שינעק

 "המהב, רעקידנרָאגײרר א םימ ןטײלנַאב רע שגעלפ טרָאװ סָאד ןוא

 | .ןפוא ןשיסוה ןשיסאלק ןפיוא

 ןעמ :םהעלקרעד טידניב ןוא ץרוק רע סָאה עיצילַאװער רעד ןגעוװ

 ףיוא תושרד ןטלַאה ןעמ טעוו .טכער זיא --- דרע םירעיוּפ יד ןבעג עוו

 ןלעװ ,ןיהַא ײטרַאּפ ,רעהַא ײטרַאּפ בילוצ ןסײרמורַא ךיז ןוא ןעגניטימ יר

 ןבָאה רימ יוװ ,ױזַא דרע רעד ןופ ןשיװּפָא ןעמעלַא ײז גָאט ןלעה א ןיא רימ

 עלַא ןוא םעקילישז ןוא ןטנַאלוקעּפס עלַא טימ לָאּפָאנרַאט טשיװענּפָא

 , ...סעדישז ערעדנא

 :דליװ ןֹופ םינָאניס רעד .ןעוועג ןַאד זיא םָארגָאּפ רעלָאּפָאנרַאט רעד

 םעד ןיא טָאה סָאװ ,םישזער ןטסַאהראפ ןטלא ןופ .טייקטליופעצ ןופ ,םנייק
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 .גונעג ןענעז תוחוכ ערעשצניפ ענייז ןוא ךָאנ טבעל רע זַא ,ןזיואב לאפ
 ופ גנופקיװשנַא רעד ןרעטש וצ טייקנסיברַאֿפ ןיא ייס ,לָאצ ןיא ייס סיורג
 | דס םעיינ

1 

 ןײז ןופ םיטרּפ עלַא טיול ,טַארלַאס ! א :ךיא רעה לָאמַאטימ |

 -- ן'קסנערעק !רע טרעדַאפ --- דרע) "קיװעשלָאב , ַא ,ןדער ןוא ןעקנעד
 לעניש ןיא רעױּפ ַא ,טַאדלָאס ַא -- (?רע ןיא עשז רעוטַאט :רע טסאה
 רעטסומ א ןייז ףרַאד סָאװ ,"וטפיוא ,, ןא זגעוו יוװ ,לָאּפָאנרַאט ןגעו םדער

 רַאפ ?דרע רַאפ ?סָאװ רַאפ ...ףמַאק ןופ ןּפַאפע עקידהעשייוו יד ףיוא

 , | : | | .9?טייהויירפו

 קעלפהנַאש א ןיא  לָאּפָאנרַאש זַא ,ןגָאז וצ זזיװַאב טשינ בָאה ךיא
 ייווא םימו ןעגנורּפשעגפיוא זיא ווָאליר יק יוװ ,טייהיירפ ןופ ןָאפ רעד ףיוא

 | ....םווװ טימ עמקיפעגנָא

 *יד ייווַצ) ?םייהיורפ (עקידנרָאגײרר א) ??"6 ײ ח ײ ר 94 --

 זיא טפַאשענּפָא ןטַאדלָאס ראפ ףָארטשטיױט טָאה רַאצ רעד ,(עקיד נרָאג
 סע ןעמעוו ןוא ...טריפעגנייא קירוצ זבָאה (עקידנרָאגײרד א) יקלעיטַאק יד

 ןיא ןטַארמעג עשיסור א טָאה ,דלעפ ןיא ליוק עשטייד ירו םניושעג טָאה

 ו טי ה ?שייהייחפ יד --- זיא סָאד !ליט

 .ןקיאוראב םיא טלָאװעג בָאה ךיא ...טעּפילכעצ דיז טָאה רע

 ןשיק ןײז קדנביוהפיוא ,ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !ןדער טשינ ---

 *!מייהיירפ, !חומ םעד ריר ךיא טעלפ טשינ זַא ,גייווש ;ּפָאק ןרעביא
 בלַאה ַא שָאה רעכלעוו ,וָאקניוװאס טריפעגניוא טָאה ףָארטשנטיוש ---

 :ערַאה ןרַאפ דרע ןפמעקוצסיוא ידכ ,תוסיפת עשירַאצ ןיא טליופעג ןבעל

 .ןדערוצסױרַא ןזיװַאב ךיא בָאה --- םוטרעיוּפ ןשיסור םענשַאּפ

 ןסעזעג .(עקידנרָאגײרד א) --- ווָאקניװאס ןייד זיא קָאלעיטַאק א -- |

 ,עטרעגנוהענסיוא ןבָאה םירעיוּפ עשיסור יד זַא ןוא ,םוטרעיוּפ ןבילוצ

 ,ןשאװמורַא ןוא ןסענָא ךיז טלָאװשג ,םולב ןיוא קירנעײגסיוא ,עטקיזוילרַאפ

 עדליוז יו ןסָאשעצ ןטכירעגד סע עשיצירּפ ענייז ךרוד רעפנזייפ רע טָאה

 .(עקידנרָאגײרד א) יימייהיירפ,, ...טניה

 21סַאמ ךָאד ןעמ טָאה לָאפָאנרַאט ןיא !ריד טימ זיא טָאג ,אידעפ -- 

 עכעלדירֿפ- ןטכַאשעג ,סרעלעקנייוו טריבארעצ ,ןעיורפ טקידלאווגרַאפ זיו
 אש יי ר ...רעניוווגייא

 שוק א ?דיימ א !ישטסַאּפַאנ --- יטסארשס אז .ָאטש | ,ייאטײאײײא ---
 ליוק א --- טּפַאכעג ןפנָארב קנורט א !טסוחב ןיא ?יוק א ראפרעד !ןָאפעג
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 זיא טייהיירֿפ עשיצירּפ סוװָאקניװאס ...?ייטייהיירפ,, זיא םָאד {ּפָאֿק ןיא

 וצ .םגױזַא ריס טסגאוו ,קלָאפ ןופ דניירפ א ,טסיטרַא ןא ,ור ןוא !סע

 ;עג טסיב ?רעװלוּפ טקעמשעג טסָאה ?ּפָאקַא ןיא ןעוועג טסיב ?ןקידערּפ
 2עג ןענעז דנווו ןייד .רעביא ?רעשעדנוװרַאפײרעװש א טכַאנ א זייל ןיא ןגעל

 ומסיֿב !ןביירש ןעגנושייצ יד סָאװ ,סָאר טשינ דער ...?סעבאשז ןעגנודּפש

 ןסיוועג םענייר א טימ ,ץרַאה דעלרע יזא םימי ,חומ ןרָאלק א טימ שטנעמ א

 ןיב ךיא -,'װַאקניוואס, :טשינ רעפמנע ןוא ריד גָאז ךוא םסָאװ רעה אט ---

 ךיז שָאה לָאּפָאנרַאפ רעטניה גוצקיר רעד רעדייא ןרָאװעג שעדנווורַאפ

 .ופ ןיא ןײזטסוװאבמוא ןיא טריפעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ  .ןביױהעגנָא

 ךיא טלָאװ ,טעדנוװרַאפ טשינ ןיב ךיא ןעוו :ךעלרע ריד גָאז ךיא .רעבָא

 . ןכָאטשעגנײרַא ןוא ךדעלדימ טשוקעג ,ןפנָארב ןעקנורטעג לַאּפָאנרַאט ןיא

 ,ןרעטש רימ טוװרּפענ ןטלָאװ סָאװ ,ןשנַאלוקעּפס קילרנעצ א ןיא זיּפש ןיימ

 סע רעװ ןוא .ןכיילג סניימ םירעיֹוּפ רעטנזיוט זָאשעג ןבָאה סָאד יו ױזַא

 "ןוװָאקניװאס}) ןוא ייטייהיירפ ,, ןוא "עיצולָאװער,, ןגעוו תוישעמ ט?ייצרעד

 רע זַא ,ןסיוװ לָאז רעד ,(עקידנררָאגירד א) יקלעיטַאק ערעדנַא עלַא ןוא

 יװ ר ע ם ע כ .טנַאה רעשירעוּפ ןופ שסורב ןיא זיּפש םעד ןגירק ופעוו

 סע רסַאביװ ,ןעמוק פעװ ײז וצ ףוס א ןוא טשינ יז ןענעז רַאצ רעד

 עשירעיוּפ רעטרעדנוהרָאי יד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןופ העש יד ןגָאלשעג טָאה

 | | .םירוסי

 :ַאב שלַאטשעג םװָאליריק רָאדָאעּפפ ןיימ זא ,ןענַאטַאב ךיא זומ ָאד

 .סיוא שיטסירטעלעב סָאמ רעסיורג א ןיא גנולייצרעד ןיימ ןיא ךיז טמוק

 .רוביאק ַָאד םײג | ו ש ?:ש י סו ר ןײז ...לײװ ,טצופעג

 טביולגעג ,ןעזעג ,טרעהעג םיא בָאה ךיא ?ײװ ,ָאד םיא ןעקרעד ךיא

 ןבעגרעביא .ןסיוװעג --- ןוא ןצרַאה ןיא טלַאטשעג ןייז ןעמונעגנירַא ...ןוא

 ...םנַאלַאמ .ןייק ,חוכ ןייס ,ברַאפ ןייק טשינ ךיא גָאמהַאפ רענעייק םעד סע

 ןײמ --- יוהפ עגייש:דליב עגנוי א ןעמוקעג זיא גָאט ןסירד ןפיוא

 2 0 ; | : | , ירָאטקָאר

 ןיימ םימ זַא ,,ןגָאז ריז טזומעג ךיא בָאה עזאהפ רעטשרע רעד ןופ ||

 יז טָאה ןװָאליריק ףיוא -.ןייז ששינרָאג ןָאק רערעטיב סָאװ ,רעמיב-זיא ןיגע

 ןופ ןֿפיפעג .יד:ןעוועג ;ןענעז סָאד ןוא .ןגיוא עטבילרַאפ טימ ןָאטעג קוק ַא
 טָאה :ןעמעֹו !דנַאלרעטָאפ ןופ רעקידיײשרַאפ א וצ ןיטָאירטַאּפ רעכעפרע .ןא
 (ןעוועג טשינ -- טנָארפ ןפיוא !רָאי 81 ?רימ ןיא ןעז טנַאקעג ,מלָאזעג וי
 2ג אי ד !עיצאװרעסבָא ףיוא !ײמרַא רער ןיא ןגױצעגנײרַא טציא משרע
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 ףיוא 9994 !ס א י שי א ?עיסימַאק רעשיטָאטש רעד ןופ ע ז ָא ג

 !ט גַא לו מ י ס א --- טרעדנוה

 יז רעּפמרעק א טַאהעג םָאה װָאליריק :טרפ א ןייז טביולרעד לָאז

 ַא ...ןיב ךיא .גראבזייא ןופ םָארטש א יװ רעכיוז ,רָאלק :רעטסַאבעלַא

 מלאה ןועו=ןעיורפ סָאד זא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא ;רענעסקָאװַאב

 ...פסורכ רעקירָאה ןיימ וצ ּפָאק םענייש ריא קידנגײלוצ ,לקע ריא ןייא םיוק

 ןיב ךיא ...גנולפייווצראפ ןיימ ןטלַאהַאב וצ ווװ שסוועג טשינ בָאה ריא

 ןײג ֹוצ םיירג ןיב ךיא זַא ,טנוזעג ןיב ריא ...זַא ,ןדלעמ וצ ןעװעג טיירג

 רעד שנַאקאב ןזיא סע ןעמעוו ,ענעי רָאנ ןסייוו סָאר רעבָא ,עמרַאזַאק ןיא

 -- ויא סופ ןטימ גנוגעװַאב ערעפרַאש עדעי -- סַאישיא ןופ ייםעט,
 *!רךיז ןפע ?מיה,

 רער דצומ רימ ֹוצ גנויצַאב יד ךיז טָאה גָאט ןטירד ,ןטיײװצ .ןפיוא

 ךימ ?כיימש ןביל א םימ טָאהו יז .ןפוג םוצ ומרעדנעעג קיישנעק ןירָאטסָאד

 זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא ??רָאיטקַא ןוא טונעז ריא, :ןָאעג גערפ א

 ןיא .,'ףרעד, ןיא ...סעמַאנפיוא רָאּפ ַא ןזיװַאב ,רעליש א סווָאטַאמלָאד

 .ייןעקששינַאמ , ןיא ,"טעלמאה;

 ןעועג !דנוא ייב זיא ??עקשטינַאמ ,, .ןעזעג ץלַא ךיא בָאה סָאד, --

 סע רימ טביולרער ...שנאסערעטניא רעײז ...טלַאטשעג רעדנַא ץנַאג א

 ."װָאליאכימ רַאטקַאד ,טצרַא:טּפיױה רעזהנוא ןזײװַאב
 יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג רימ זיא ,ןעמָאנ םעד טחעהרער בָאה ךיא

 ...ןגיוא

 ַא ןפיול וצ ןעמוקעג טײהנזעװּפָא רעקי דתעש- 2 א ךָאנ זיא וָאליריק
 | - .רעטלאהטשעצ

 ןייק טשינ טסיב וד יװ ױזַא .טָאג ןייד זיא ךעלקילג ,ַאשוארבא ,ונ ---

 ;נוא 8 רערָא 2 רָאנ ןעײרפַאב װָאליאכימ רָאטקָאד ךיד טעװ ,טנַאומיס

 המשנ עכעלרע ןַא !טנַאלומיס ןייק טשינ ךָאד םסיב וד ...ןעגנוכוזהעט

 .ןדיז {ןײמ יב יוװ ,ריס יב יוװ אזא ,רעוּפ א ןופ ץרַאה ַא םימ !ישסיב
 .לבײטש ןייז ןוא ןגיוא { עני טסָאה .ןדייױז ןיימ וצ ךעלנע ןליפַא טסיב
 וה יי - .ןיצי א טסיב וד ןַא ,טשינ גָאז רעבָא

 ?ךיא ןיִב עשז רעוו ---
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 סאירעי רעניימ עדיײז רעד יװ ,דיא יװ ַאזַא ,שטנעמ רעשיסור א ---

 ,סעטַאּפַאק יד טימ ענעי ןענעז ןדיי !רָאג "דיי א, ...ווָאליריק שטיימעירפעי

 סָאװ ...סעקיּפ יד ףיוא ןבייהפיוא רעקילדנעצ יד ןיא ןגעלפ רימ עכלעוו

 ?ריד טימ זיא

 :יב רַאפ שּפַאכעגנָא ךימ ןוא לטעב ןײז ןופ ןעגנורּפשעגפיױא ןיא רע

 ןפַאלעגסױרַא ןֹוא ןסירעגסױורַא טנעה עניימ חוכ טימ בָאה דיא .טנעה עד

 .עמַאלַאּפ ןופ
 ?נָא ךיז ,רָאדירָאק ןרעטצניפ ןופ לקניוו ןפספייוו ןיא ןיא ןיבו קשוװַא

 ?ַאמשעג ,רעדיוש ןפיש ַא ןופ ןעמונעגכרוד ,ןוא םנַאװ רעד ןיא ומרַאּפשעג

 טשינ סייוו ךיא .גנַאל יוװ טשינ קנערעג דיא .ןניוא עטכַאמרַאפ טימ ןענ

 .עשַאלַאּפ ןיא קירוצ םריפעגנײרַא דימ טָאה עמ ױזַא יװ ןוא רעוו

 ייב ופצעזעגקעװַא ולָאליריק ךיז ָאה םורַא (ייווצ רשפא) גָאט ַא ןיא

 ןוא ןבײרשַאב וצ קיעפפ טשינ יב דיא עכלעוו ,רענעט ןיא ןוא םנסופוצ רימ

 רע טָאה ,עניב רעד ןופ ןרעה ןזָאל וצ ןעוועג קיעפ טשינ טלָאװ דיא עכלעוו

 :ןביוהעגנָא ?ימש

 ךיא ביוא ,?לחומ רימ סיורָאפ יז רעבָא ,םַארבַא ,סיוא ךימ רעהו ---

 ריא רעדייא ןרייש טשינ ריד םימ ריז לעװ ךיא .קימײװ ןפַאשרַאפו ריד לעװ

 ריד בָאה ריא סָאװ ,ןקימייוו יד ?חומ רימ טסיב וד זַא ,ןרעהרעד טשינ לעוװ

 ןשיסור ןכעלדנעטשרַאפ .ַא ףיוא רימ גָאז ןוא סיוא ךימ רעה ָאש .טפַאשרַאפ

 רעדָא ...ּפָאק ןיא ליוק א ,טסורב ןיא זיּפש א --- ךָאד זיא ""המחלמ , ;ןֹושל

 זַא ,ןגָאז םשינ רימ ךַאד טסעוו וד ןוא ,סע גירק ךיא רעדָא ,סע קיש ךיא
 וומסיב סָאװראפ ָאט ...ןקיש טשינ סע רַאט ןוא ןגירק ֹוצ סע ביוחמ ןיב דיא

 =גוא זײװנסַאמ ןכַאטשעג ןבָאה רימ זַא ,קידנרעההעד ,ןעגנורּפשעגפיױא ױזַא
 ?לָאּפָאנרַאט ןיא םיאנוש עטרעשיברַאפ ערעזר

 .ּפַאק םעד טרעקעגּפָא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפו בָאה ךיא

 טזומ וד :טסעפ ןוא לימש רע וטגָאװ --- ןמערוטּפָא טשינ לעוװ ךיא --- 
 ןסיש טגעמעג םיאנוש ערעדנַא ךיא כָאה סָאװרַאפ :ןייטשראפ וצו ןבעג רימ

 ?ןעװענַאש טלָאזעג יד טָא ןֹוא ןכעטש ןוא
 ?עגנַא טַאה רע ...ןגיוא עמכַאמרַאפ םימ ןגעלעג ...ןגיװשעג בָאה ךיא

 .עדייב) ענייז ןשיווצ ןמעלג ןעמונעג ןוא םנַאה ןיימ ןעמוג

 רעטושּפ ַא ?ןלזנ ַא ןיב ךיא זַא ,גנוניימ ןייד טיופ םיוא ןפמוק ---

 םשינ לָאּפָאנרַאט ןיא ןיב ךיא זַא ,טגַאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא ?רעדרעמ
 ןײד ןײטשרַאפ ליוװ ךיא רעבַא ,ןרעמש ןיא לענּפַארש ןיימ בילוצ ןעוועג

 .רעדיוש ןוא גנונערפיו צ



 ןַא טימ ןטעזעג ןיא רע .ענייז ןופ טנַאה ןיימ ןגיוצע;כױרַא בָאה דיא

 .ומנָאקעג טשינ ךיא בָאה ןגייוװש רעגנעל .ּפָאק ןמזָאלעגּפַארַא

 ,םיומ ,געלשעג ןשיוװצ דישרעשנוא .םעד ןגעו ןכערּפשעג ןריפרַאפ/ ---

 ;;עמ עטנפָאװַאבמוא זיּפש ןפיוא ןבייהפיוא ןוא ,דקעפטכַאלש ןפיוא דהַאמ

 'שח ןייק ּפָא טשינ ןײלַא ךדיז טסיג וד ביוא ,קירעביא רַאפ ךיא טלַאה ןשומ

 | .םעד ןופ ןוב
 טמַאנײב ןגעלפ יײז ...ןענָאיּפש עשיביירטסש ןעװעג עלַא ןענעז יז ---

 !אנוש ןופ רעריּפשסיױא יד רַאפ ןלַאנגיסטטכיל ןבעג

 ;עגמיוא ךיא בָאה -- !ןמָאירטַאּפ עשיכיירטסע ײז ןענעז "על ַאע --

 :עג ןוא .טנזיפ ןופ רענייא ןעוועג זיא --- ןענַאיּפש --- ןפורעגּפָא דיז ופגער

 וטכָאקעג רעצרעה ןיא טָאה ָאד לײװ ,זײװנסַאמ ןקַאזָאק יז ןבָאה ןטכַאש

 | !| - ײ וצ הָאנש

 ביוא ,ןטָאירטַאּפ עשיכיירטסע ןופ לרוג רעד ןָא ױזַא ריד טײג סָאוװ --

 ןוא ןגיוא ענייױז עגר ַא ףיוא קידנכַאמוצ ,ןַאמעג גָאז ַא רע טָאה -- ?ױזַא

 .רעיוא ןטציּפשעגנָא ןַא טימ

 !דרָאב א ןוא עטָאּפַאק א ןָא םגח ,ייז יװ אזַא !דיי ַא זיב דיא --

 .לכײמש ןטמירקעגסיוא ןַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 ר2 טָאה -- !טשינ רָאד וטסיב ןַאיּפש רעשיכייהטסע ןייק רעכָא --
 ,למעב ןייז ףיוא ומצעזעגרעביא דיז ןוא ןפורעגסיוא

 סָאד זַא ,טּפַאכעג ךיז כָאה ךיא ןוא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ךערּפשעג סָאד

 2יר'ק .עיצַאװרעסבָא רער ןופ גנַאגסיוא ןפיוא גנוקריוו עלַאטַאפ א ןכָאה ןַאק

 גנורעדנע יד ןוא ,ןגָאז וצ ךס ַא ןבָאה רימ ןגעװ סעיצַאמרָאפניא סוװַאל

 ...םילמגייא סוװָאליריק ןיא טקעטמשעג םַאה ןירָאטקַאד רענייש רעד דצמ

 רימ ןיא רע ןָאק תוטשּפ רעשיסוד:פכע ןֹוא טײקינילדַארג ןײז ייב טציא

 וצרעד ...טקידיײלרעד זיא ןינע ןיימ ןוא "טָאירטַאּפ ןשיכיירטסע , ןַא ,זעז
 ! וװָא לי ַא כי מ -- רַאג



 !ט רע ק עק? ש רי ה

 :יסור רעד ןופ רערישוַאמ רעשידיי ןופ חמישר רעד ןיא ָאד ןעד זיא

 ,גנוי:רעטסוש רעד טָא יװ טלַאטשעג ערענעש א גנונעװַאב:םייהיירפ רעש

 קידגנערפ טשינ ,ןוא "דנוב , רענליװ ןופ ןעייר יד וצ טרעהעג טָאה סָאװ

 רענליוו ןיא לייק ַא ןסָאשעגנײרַא תוירחא רענענײא ףיוא ,ײטרַאּפ רעד ײב

 ...ןבעל ןטימ טלָאצַאב ןוא סופ ןיא ןיולב ןפָארטעג ,לאוו:ןַאפ רַאטַאנרעבוג

 ןופ טכַאסעג קזוח ןבָאה "7? י צ, ןיא .ןפערש ןופ ןטסילַאיצעּפס

 תדַאצ רעכיא ןָארעמ ןלעודיוװשדניא ןופ רעגנעהנַא ,רעסיש םענעגנולעגמוא

 טי וד םימ םצירקעג ,ןטסיופ יד טפייבעג סָארדרַאפ ךופ ןבָאה ,ןּפַארפַאמ עש

 יד ןיא קידנלַארטש יז רעבָא *!טסַא:רָארעמ רעמרישימַָארּפמַאק א, ;ןייצ

 מט מס וַא ,טפיירגאב ןעמ ןעוו ,קנעדנַא ןוא ּפָאק סמרעקעפ שריה םורַא ןיישי

 רעמקירילַאב - ליפעג סָאד ןיולב טריפעגנָא טָאה ןליוו ןוא טנַאה !ײז

 רער זַא ,ןיײװַאב :הנווכ ןייא רָאנ טאהעג טָאה רע זוא ,עדריוו רעכעלששנעמ
 וצ גגיצַאכ יד מ .מייהרעמיטש ןעכנילשּפָארַא טשינ טעוװ רעפעברַא רעשידיי

 !הָאירב רעקיטרעוװחעדנימ ַא ֹוצ יװ םיא

 !ּפָאק ןיז ןגיובהַאפ טשיג לײװ --- טגַאה ןייז ןביוהעג טָאה רע

 קידגעײטש ,ןגרַאמירפ ןבירטפ ַא ןיא ,ץַאלּפ רעקשיּפינפ ןפיוא ןוא

 :ַאק ,, רעד ןעגנַאנעגוצ ןיא םיא ֹוצ ןעו ,הילת רעד רעטנוא ?קירב ןפיוא
 רע טָאה ,יודיװ םיא טימ ןגָאז וצ טגײלעגרַאפ ןוא רעזמעג "בר .רעגַאיז
 ןפיוא הילת יד ןָאטעגנָא טנַאה רעד טימ ,ּפַאק ןצלַאטש ןייז טדנעוװעגּפָא

 :;ע 7 ש ר י ה; .לקנעב סָאר םופ ןטימ טרעקעגרעביא ןוא ןדלַאה

 עדריװ רעכעלשטנעמ ןוא טכיל ןופ עמעלבמע יד זיא סָאד -- ט ר ע ק

 | .געפ ענעי ןיא

 - ַא פ ק ָא - -- ןעװעג געט ענעי ןיא יא ך ו פ י ה רעד ןֹוא

 .וו ַא ? י ַא כ

 ר ריי
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 ײַאק א ן'פ לּפעק ַא יװ רעמ טשינ זיא סָאד ,טשינרָאג זיא "לַאװ:ןַאפ,

 "װ ַא 7 | ַא כ י מט, ...רעשרעדנוה יד ןיא ןעוועג ןענעז סלאוו ןַאפ .?שיּפ

 .?טייקכעלנעזרעּפ , ַא ,טלַאטשעג א זיא

 ?ןעשעג זיא סָאװ

 ןוא ןורכז ןופ ביירש ךיא) יַאמ ןט:1 ןופ עיצארשסנַאמעד:רעטעברַא יד

 ךיז ןצונַאב וצ ט ש י ג --- אצוי ןיאו ללכ א רַאפ טלעטשעג רימו כָאה

 םיתועפ עניימ :תועידי ןופ ןלאווק ערעדנַא רעדָא ןציטָאנ םוש ןייק טימ
 ,עטא- יד ָאד ריפֲאנ ךיא .קרעוװ ןקיזָאד ןופ םהּפ רעשינַאגרָא ןַא ןענעז

 ר ע ד ַא 1909 ,1909 ןייז ףרַאד סע :רָאי סָאד יונעג קידנעקנערעג טשינ

 ןופ בומ:םוי רעד -- (ךוכסנבעל ןיימ ןופ זָאלג ןכרוה דיא קוק ָאדד .4

 .תבש -- ןלַאפעגסיוא ןזיא טַאירַאטעלַארּפ ןכעלטלעװלַא

 ןוא , ןטנַארטסנַאמעד יד ןכירפעג ןכָאה ײצילַאּפ;דרעפ ןוא ןקַאזָאק תעבו

 טעל ןֹופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעײה:רעטעברַא יד ןופ ןפַאלעצ ךדיז זיא ןעמ

 ןוא רעטײר יד ײב (ףוס ם ײי ב ײ ? ב טי מ) סעקיײהַאנ ענרעד

 סָאװ ,ןומח ןפימ ומשימעצ עקידנפיול יד ךיז ןבָאה ,ןקַאזָאק יד ייב סעקיּפ

 לַאכ ענליוו ןיא זיא ןומה ַאזַא .טנלָאשפ םוצ ןענעװַאד ןכַאנ ןעגנַאגעג ןיא

 ןופיילעגגוי רעשרערנוה יז ןשיװצ ןוא ,ןשטנעמ נזיומ רָאּפ א ןופ ןענַאטש

 :עֶג טשינ תוכייש ןייק ?*עיצַאדמסנַאמעד  ןוא ??עיצולָאװער , וצ ןכָאה סָאװ

 ןוא םיאבג יד ןמ םעבעג טָאה (ךיז טכוד .רעיעמ) רעמכײמצילַאּפ רעד .טַאה

 ...םיללפתמ ןופ סעקינלָאמַארק יד ןבײלקּפָא ןפלעה םיא ןלָאז יז םינבר
 ןעמ זַא ,טגָאזעג רעצרעה "עמורפ , ןוא ּפעק עפרַאש יד ןֹופ רעצעמע טָאה

 רע ּופָאה עקירעביא יד ...תיציצ ןגָארּפ עכלעוו ,עלַא ןעײרפַאב םדוק לָאז

 עשילגנע ,ןטַאיַארק ענעדייז :םינמיס- עכעלרעסיוא עסיוועג םיול ןבילקענּפָא

 :רַאפ --- ןזולכײרעשעברַא ןיא .םיהַא ןזָאלעגּפָא --- ריש עמריקַאל ,ןפָאטש

 1וז/ ס ײ מ שי -- ןלױפַאכו ייז ןופ ?יפ ןוא ןטלַאה

 ,רעלקנעכ ףיוא טנײלעגקעװַא רעטעברַא קילדנעצ עכעלפע ןעמ טָאה

 :יא ץימש ןבענעג רעטיר עטקייוװענסיוא ןפימ ןוא םנקור ערעײז מזיולכשנַא

 .צעג טשינ רָאנ ןבָאה ןשטנעמטימ עקיטלמעד יד ...לײטרעּפרעק ןכיײוו ןרעב
 :עיצארטנעצנַאק ןיפ ,ןרעמַאקזַאנ ןופ ,סערַאנָאּפ ןוא ,סעקנַאדײמ ןופ טסוװ

 ןרעי טשרעהַאב ןסיוװעג ןמלסיירטעגפיוא ןופ רעדיוש ַא םָאה -- ןרעגַאל

 ןופ םָאדטש רעסייה ַא ןוא סרָאמוקעזקע יד וצ לקע ןַא ,טָאטש ןיא ןשטנעמ

 | .ענעמילעג יד ֹוצ דיילטימ

 =עֶנ ,רעטקַאד רעשיטַאפש רעד ןענַאטשעג ןיא עיצוקעזקע רעד יב

 יוד ןפלַאהסיוא עוו רעד :ןזיוועגנָא ןוא ןטפַארפשַאכ ןופ טלוּפ םעד ןטלַאה
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 ןוא םעטָא םעד ןּפַאכרעכיא ןזָאל ןעמ זומ םעד ;ץומש לָאצ עטמיטשאב

 ...ןזָאלּפָא -- םעד

 :רַאפ ןרָאװעג רָאטקַאר רעשיטַאטמש רעד זיא םורַא געט עכעלמטש ןיא

 .םיזיוו רעטַאװירּפ ַא .עלעזור ןיא טטָאטש ןרעשגיה חסוח ַא ןכוזַאכ וצ ןפעב

 :עג טָאה ןסיורד ןיא .טלָאצַאב ךכו דכ ןעמוקַאב עוו רע זַא ,דיז ןעגנודַאכ

 .עלעזור ןייק ןעמוקעג ןוא שצעזעגנײרַא ךיז טָאה ןעמ .עקשזָארד א טרַאוװ

 וו, :טגערפעג ,לטנַאמי םעד ןָאטעגסיױא ,בושש ןיא ןײרַא זיא רָאטקַאד רעד

 "לטנעיצַאּפ רעד זיא

 רעד טימ .ןײלַא רע ןיא "טנעיצַאּפ, רעד זַא ,טזָאלעגסיױוא ריז טַאה

 ןופיירגעגוצ ןפיוא טגיילעגרעדינַא ךיז רע טָאה טיילעגנוי עכעלטע ןופ ףליח:

 ...ץימש לָאצ עטמיטשַאב א ?לייטרעפרעק ןכייוו ןיא ןעמוקַאב ןוא --

 :עג םיא ,ןטלַאהסיוא ךָאנ םעוו רע זַא ,טנָאזעג ,טוּפ ןייז ןטלאהעג כַאה ןעמ

 גונעג :טגָאזעג לָאצ אזַא ןוא ַאזַא ךָאנ ןוא םעטָא םעד ןּפַאכרעביא טזַאל

 יא םָאר ױזַא יװ .םיזיװ ןרַאפ עמוס עטדערעגּפָא יד טגילעגרַאפ םיא ןוא

 רערעל ןימ םיטרּפ עלַא ימי שליײצרעד ןגרָאמ ףיוא רימ טָאה ןעמוק ענרַאפ

 :עכ רעד ןופ טנעדוטס ַא טלמער ,ץעיוװַאדנוב רעקיפכיפ א ,םייחסַאז יוועל

 ...קוש רעשינכעמ:שימ-

 -- השעמ רעצנַאג רעד ףיוא טריגַאער םָאה שנעיצַאּפ רעד יוזַא יוװ

 ;קַאו ,טסווועג טשינ לָאמניײק ,רימ טבוד ,סע בָאה ןוא טשינ ךיא קנעדעג

 רַאפ טשינ רעבָא ,ןסַאלשעגסױא רעטעּפש .לוש רעד ןופ ןעמ טָאה ןעמייה

 ערעדנַא ךס א טַאהעג טָאה רע :רָאטקָאד ןשיטַָאטש ןטיס השעמ רעד

 .טיאודנַאק ןייז ףיוא םיבופ םישעמ

 ...וװ ָא קי א כי מ -- ןסייהעג טָאה רָאטקָאד רעשיטָאפש רעקיזָאד רעד

 ןרָאװעג זיא רימ סָאװרַאפ ,רָאלק ןייז ןיוש טציא טעוו רענעייל םעד

 רָאמקָאד:טּפױה רעד זַא ,טרעההעד בָאה דיא ןעוו ?ןגיוא יד ןיא רעטצניפ,

 .וָאליַאכימ --- זיא לָאטיּפש רעוװַאקרַאכ ןיא;

 ,ײטָאירטַאּפ ןשיכיירטסע , ןַא רַאֿפ דימ םלַאה וַאליריק יוװ ,םעד רָאג

 :עז ןרעטנוא, :קימשינ רעײז ןעזעגסיוא טײרּפַאב ןרעוװ וצ ןסנַאש יר }

 זיא רשפא ?'ירשפא , :טכַארשעג ךָאנ קר בָאה ךיא .סע טפור ןעמ יו אה

 קיגײװ ךיז ךיא בָאה ןװָאליריק םימ ?"װָאליַאכימ רַאטקַאד, רעדנַא ןַא סעי

 םעּפע קירוצ יצ דיא זַא ,ןעניימ לָאז רע טכָאװעג טשינ בָאה ךיא ןעמונרַאפ

 יט ייװ רימ טָאה קיטייצכיײלג ןוא ,טגָאזעג טַאהעג בָאה דיא סָאװ ,םעד ןו
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 יוזַא .ופרעדנעעג םיא וצ ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעמונעגנָא טָאהו רע סָאװ ,ןָאמ
 | .געפ עכעלמע קעווַא ןענעז

 רימ יצ סָאװ ,םעד קנַאדַא ןדנוװשרַאפ זיא זדנוא ןשיווצ ערַאמכ יד

 רַאפ ןבײרשנָא ןשעבעג ןוא טַאדלָאס רעטעדנוװרַאפ ַא ןדנָאװעג ךיז ןכָאה

 :ַאדנַאכרַאֿפ םיא זיא םנַאה עטפכער יד ליײוװ ,עילימַאפ ןייז וצ ווירב א םיא

 קירנבָאה ,ןוא םיא וצ מביירש ןעמו סָאװ ,ןזײװַאב ןטעבעג כָאה ךיא .טהישז
 יא גנוי רעד ןכלעװ ;יפ ,ווידב א ןביושעגנַא ,ווירכ םעד םנעיילעגרעביא
 ּומָאה רע ...ןלַאפעגקױא םיא טלָאװ סניוװעג ַא יװ ,טשימעצו ןרָאװעג שממ
 רימ וצ ןעמוקעג ןוא עמַאלַאּפ רעד רעביא ןזיײוװ ןגָארטעגנמורַא ווירב םעד
 .ווירב קילדנעצ ַא ןכײרשנָא לָאז ךיא גַאלשרַאפ א טימ

 ןלָאצַאב ןרעג ןלעוו --- שנָאזעג רע טָאה -- (אפאיבער) ןפַאי יד ---
 ריא זַא ...ךעלברעק 50 ַא ןעגידרַאפ ןָאק ךיא .ווירב ַא לבור 2 ןוא ?בור וצ

 קעװַא רע ןיא ,םעד ןנעװ ןדער וצ ןרעהפיוא ןסייהעג גנערטש םיא בָאה
 זײיב טשינ ײז וד , :טרעקעגמוא ךיִז געוו ןֹופ רָאנ ,רענעסימשענּפָא ןַא יו
 ."הבוט ןייד טניימעג בָאה דיא ...רימ ףיֹוא

 ךוא ,זײב טשינ ןיב ךיא :םיא וצ ךיא גָאז --- ָאנדַאל ,ָאנדַא? --

 ןדעי ךיא לעוװ ןפייקכעלנעמ עגניימ ומיול .ןעמיס לָאז ,ןכָאה ףרַאד סע רע
 ודײטרַאפ עטעדנוװרַאפ  ייב ןעמענוצוצ רָאפ טשינ רימ  גייק רעבָא ,ןפלעה
 יאדווא טסָאה .ּפָאק רעשירַאנ וד ,עקרַאבַאמ רעייז דנַאלרעמָאפ ןופ רעק
 יא מלַאלוקעּפס א רַאפ ןכַאמ וטס?יװ דימ ןוא ןמנַאלוקעּפכ טניימ
 ...עמַאלַאפ

 .ךיז וצ קעװַא ןוא ?קעשַאל גנוי א יװ טעשזריהעצ ריז טָאה רע
 :ןושפ םימ סיױהַא ןוא ןטלַאחעגפױא םשינ ווָאליריק ןיימו ןפַאה ָאד
 רַאפ טסיב וד סָאװ ןענַאטשרַאפ .ןסיבעצ ןיוש ךיד בָאה דיא --

 :עפ ירע ד ,וטסיב ןירַאב ַא ...(ַאנישטעיװַאלעשט) שטגעמ קיטש ןימ ַא
 ...םעגישטעיװַאלעשט עכ?לעזַא לע רעד ףוא ןַארַאפ !י ַא רָא ג ַא י ב
 ןעקנעש לָאמַא שטנעמ א סהעזחנוא ןָאק ריד בילוצ !תומשנ עכעלדעש
 רעבָא .םנקור עשירעיוּפ רעביא סנכערכרַאפ ערעײז זפהיווסיוא טרעדנוה
 פקוק ,םשונ םופ רע זַא ,ןירַאב א .ןירַאב ןייק טשינ טרָאפ סעּפע טסיב וד
 ּוּפָאה קישומשעימָאּפ רעזדנוא ...טלּפָאפ ןעמענוצּפָא סע ױזַא יו ,דלַאב רע
 ןוא טבילעג ףרָאד ןיא םיא ןבָאה עלַא .טנעדושס ַא ...ןוז ןטוג ַא טַאהעג
 :סָארַאטס םעד זַא ,טזָאלעגסיוא ריז טָאה .טָאג ןיא יװ ,םיא ןיא טביולנעג
 ,ןרַאפעגקעװַא זיא רע זַא ,ריז טָאה --- אקשויעגַאלעּפ -- לקינײא םעט
 טאפ רעדנַא ןַא סעפע ןופ ןירָאב ַא טסיב וד !ןייג ...םענורכ ןיא ןפרָאװעגנײרַא
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 םוצ טריפרעד טשינ ןעיעגַאלעפ טסלָאװ וד ןַא ,ּפָאק ןיימ ביג דיא .עדָאר

 .םענורב

 רימ ןבָאה טײקיצרַאה רעטליפשעצ ןופ דורבסיוא ןטכירעגמוא ןא ןיא

 ופמשוקעצ ןֹוא ןעמונעגמורַא דיז

 ןבָאה רענייצ ענייז ןוא --- ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !עשמָאמָאט --- 

 ןרעטנוא ןקלָאװ א יװ רענעזָאלבעגנָא ןא ןעגנַאגעגמורַא :טניישעצ ךי

 ?גיהַא טשינ ןטרָאד ךָאד בָאה'כ ?ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ ...לַאכימ ןקיפײה

 .םענייר לָאּפָאנרַאפ םענעטלַאשרַאפ ןיא ןליפַא ופקעמשעג

 | ?לָאמַאטימ ייםעניימ ,, סָאװרַאפ ---

 !רעדירב ענייד ןענעז סעטָאּפַאק יד זַא ,דָאד טסנַאז ?ךיא םיװ ---

 ךיא זַא יא ,טגָאזעג ט ש י ג ,ןעמעננָא רימָאל ,ךיא בָאה טָאד ---

 .טגָאזעג ומסָאה -- "טָאירטַאּפ רעשיכיירטסע, ןא ןיֵּב

 ,ןגירשעצ ךיז רע טָאה -- !ןקידענגַאב ןוא ןטיה ךימ לָאז טָאג ---

 ?םיוא וטסכארט סָאװ ...ןגיוא עסיורג ענייז קערש טימו קידנצַאלנסיוא

 בָאה ךיא :החיצר רעשינלזג א םימ ןוא !ןגיולפעג טשינ -- ןגיומשעג טשינ

 םאירעי עהײז ןײמ יװ רעױּפ רעשיסור א טסיב וד זַא ,טנָאזעג ריד

 ?טשינ רעדָא טגָאזעג ...װָאמעירפעי

 יד רעטנוא רענוד א יװ ןמָאשעצ ךיז טָאה עקידנרָאגײרד עמלּפָאמ א

 | .ןבלעוועג עכיוה

 עכלעוַא טימ רדסכ ךױא טיש רעניד עדיײז רעד :רימ גָאז וד --

 ?תופרב

 ...ליומ ןיז ןופ םעכלעזַא טרעהעג טשינ ןבעל ןיא !ןיזמוא רעסָאװ --

 -- סעּפָאקָא ןיא ןרָאי יד ,טכַאמעג המחלמ יד ץלַא טָאה םָאר

 רעליטש ןיא ןּפיק ענייז ףיוא טניילעצ ךיז ופָאה עקידנרָאגײרד א ןוא

 .ןײלַא ךיז רעביא טײקכעלסַארדרַאֿפ רעשיריל

 :טראוועג ןוא רַאטקָאד:מפיוה םייב קנַאב רעד ףיוא ןגעלעג ןיֵמ ךיא

 ןַא -- רשפא ?רענעי ..װָאליאכימ ןעמוקנײרַא ףרַאד טונימ עדעי

 | ??רערעדנא

 ןײק טשינ !רע :ּפָאק ןטיור ַא טימ זיר ַא .ןעמוקעגנײרַא זיא דע

 !ר ע ס ײ ל צ
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 טָאה רעטסעװש:ןקנארק יד סָאװ ,לטערב םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 | .קנַאב ןיימי רעביא ןעגנַאהעגפיױוא טשרָאקָא

 ?טלַא יו ---

.81 -- 

 ?ריא שנעז ןענַאװ ןופ ---
 --- ךעלכענק יד ןזיב ּפָאק ןופ טקוקַאב רימ טָאה רע
 .ענליוו ןופ --
 ?טייחקנארק רער ףיוא ריא טקנערק גנַאק יו ---
 .רָאזינ ראפ ןופו ---

 ?ייוו ךייא םופ סופ עכלעוו ---
 .עקניל יד --
 .םיפ עקניל יד ןָאטעג סיר א קיטמסַאה טָאה רע
 ?טשינ ריא טריגאערו סָאװחַאֿפ ---

 .םליפעג טשינרָאג בָאה דיא --
 ןוא ןָאמעג לּפַאצ א ךיז בָאה ךיא .עטכער יד ןָאטעג םיר א טָאה רע

 .קיּפיײװ ןפראש א ןופ ןנירשעגסיוא
 ךיא זַא ,ריא םמיירש סָאװ !ײװ םומ עקניל יד ;ךָאד טגָאז ריא --

 | ?עטכער יד סייר
 .סייווש ןטכידעג א ןרעטש ןופ טשיװעג בָאה ךיא
 -- טציא ןוא .,ןָאפעג ײװ טשינ םָאה רעירפ .ששינ םייוו דיא ---

 ...ךעלקערש'

 !ךיז טצעז --
 .קעװַא טשיג ןיא קיטיײװ רעד :ןצעז ךיז טנָאקעג טשינ רעבָא בָאה דיא

 ןופ סקניל -- םופ ןקנַארק ןרַאפ טּפַאכעג ריז ןוא ,טװורּפעג בָאה דיא
 .וורענציז

 .ןעגנוגעװַאב עניימ עלא טגלַאפעגכָאנ פָאה ווָאליאכימ
 טציא .םורַא געט רַאּפ א ןיא ןכוזרעטנוא לָאמַאכָאנ דייא לעול ךיא ---

 !רעטסעווש ,םיא שפלעה .ןײג ריא טנַאק
 ,טעניבַאק ןופ סױרַא ךיא ןיב ,רעמסעווש רעד ףיוא טרַאּפשעגנָא

 .ןצכערק עלימש ןטלַאהניײא קידנענַאק טשינ
 ןרָאפפ ןכיגניא לעװ ךיא זא ,ןדלָאמעג ןוא ןעמוקעג זיא ןירָאמקָאד יד

 .םייהא
 .קסווָארדנאסקעלַא ןיא ןעװעג ךיא ןיב רעטעּפש געט יירד
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 "ריּפת| סעש יו רעכעה ןיא לוויטש; 1

 .טרישזַאגנא יקסװָאלאטיָאװ ךימ טָאה 1917/18 ןָאזעס:רעטניװ םֹוצ

 ;עג טָאה רע ..."ןצרַאה ןצנַאג ןופ ,, טשינ ,טושּפ טשינ -- םע ןיא ןעשעג

 -- גנונימ ןייז טיול -- אולפמא ןימ ףיוא רַאיטקַא ןַא טרישזַאגנַא טָאה

 ,טָאה רוגיפ --- ?"עקידנריפ , -- עטשרע יד .יּפָאק םעד ןכַארבעג , רעכָא

 :םארוענ, ןֹופ אולפמא ןפיוא רעליּפשיוש א ןייז טלָאזעג ,הנווכ ןייז פיול

 רעטריניטור רעקיטכיט ַא רעײז .וועירעװז ששיאלַאקינ יריפרָאּפ ."רעקינעט

 ןיא רע) ןסופפנייא רענרוברעשעּפו ןופ סָאמ רעקיטנַאק א םימ רָאיטקַא

 גנֹוריפנָא רעטקישעג א ײב .(ןיפ א -- טעמילַאנַאיצַאנ ןייז םיוק ןעוועג
 יר קידנריקסאמ ,ןָאזעס ןבלַאה א ןּפוטשכהוד טנָאקעג רשפא ןעמ וטלָאוװ

 א זיא "גנוריפנַא עטקישעג רעבָא ."דלעה ןשיטאמארד , א ןָא ,זיולכ

 קַאז ןופ ?דָאנ יד זיא .הכוז םדא ?כ ואל סָאװ ,"דַאז:טָאג, ַא ריז רַאפ ןֹוא
 .גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ֹוצ ןיוש ןכַארקעגפױרַא

 רעד ןיא ךיז ןזײװַאב וצ שטנוו םעד טקירדעגסיוא טָאה וועירעװז

 יא .("ט ַא י ד י א; -- סיקסװעיָאטסַאד) "ןיקשימ טשריפ , ןֹופ לָאר

 טדערעג .ןַאזעס;רעטניװ םער ןענעפע קימש םעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשַאב

 ךיז רע טָאה --- אקרוג שטיַאלָאקינ ןָאירַאסיװ) יידלעה , רעד :ןָאטעג ןוא

 ןקורּפַא טשינ ןעניקשימ 'ןישזָאגָאר , ןופ לָאר רעד ןיא םעוו (ןפורעג

 וד ?ײװ ,ןמסַאמעגנָא יװ לאפ םעד ןיא זיא סָאד ןוא ,טרָא ןטייווצ ןפיוא

 ."זַאנביוא , עמַאס ןיא ןוועירעווז ןריפוצסיורַא ןעועג זיא הנווכ

 יידלעה,, רעד זַא ,עבָארּפ רעטשרע רעד ןופפ םיוא רעבָא ךיז טזָאל

 "ןענישזַאגאר , ןופ זיא --- שטשיַאלָאקינ ןָאירַאסיװ רעקיצרַאהביל רעזד

 לרֹוג ןרַאפ ןבָאה וצ ארומ ןָא טבייה ןײלַא וועירעװז זַא ,דלהמ אזַא ףיוא

 רענעייל רער יוװ ,"ןעניש זָאגָאר,, ןיא ךימ ןוא ...לקַאטקעּפס ןפשרע ןופ

 ךיא !ןעשעג .טנעקרענָא ...ןוא ןעזעג יקסװָאלַאטיָאװ מַאה ,ןעקנעדעג ףראד

 סייוו ,ןָאגבױא "עמאס ,, ןפיוא סױרַא וועירעווז זיא יצ .לַאנָאסרעּפ ןיא ןיב

 ;רעביא רעכעלרעניא ךס א טימ ןזיװַאכ רע טָאה "ןעניקשימ , .טשינ ךיא
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 ןוא טלַאמשעג סיקסװעיָאטסָאד ןעמונעגפיוא טָאה רעיושוצ רעד .גנוגייצ

 רַאפ ןזיװַאב ךיז טָאה וועירעווז .?קַאטקעּפס ןצנַאנ םעד ריא ופימי טבעלעג

 ,ןגרק ביל ןוא ןעמענפיוא ףרַאד רעיושוצ רעד ןכלעוו ,רעליּפשיוש א

 גנוריפנָא רעד טלָאװעג ךיז טָאה סע יװ) םלוע םעד ןשרעהַאב ןײלַא רעבָא

 ןײכ .ןבענעגניא טשינ םיא ךיִז טָאה (ןטסַאמרַאפ דךיז ּוטָאה רע יוװ ןוא

 יד טימ עטכישעג יד ןוא ,טליקענּפָא ןעוועג טשינ ךָאנ ןיא טעטירַאלוּפַאּפ

 ברע ןלָארטּפַאג ענעפורעגּפַא טײהקנַארק ןײמ בילוצ ןוא עטריסנָאנַא

 מָאה רעפערב יד ףיוא ןעניישרעד ןיימ זא ,וצרעד טריפחעד טָאה רָאינײג

 עכעלפע ףיוא עיצַאװַא ןא םימ ןעמונעגפיוא לַאז רעמקַאּפענלופ רעד

 לַאמניא טשינ ןיוש ףמוירפ ןיימ יבנק טָאה יקסוואלאטיָאװ ...שונימ

 עשּפיה א ןוא סָארדרַאפ םיז ןייא ןופ ;?מיײקנטלָאפשעג ,, ןייזװ ןזיװעגסױרַא

 ןױא ןצרַאה ןעמערַאוװ ןופ סעּפע -- רעפייווצ רעד זופ ,טכוזרעפייא עזַאד

 ..טילנעגנָא טפול יד זיא רעטאעט ןיא םיא ייב סָאװ ,ליפעג ןשירָאטקעריד

 סָאװ ,דָאזיּפע ןא טליּפשעגּפָא ךָאנ יז טָאה לקַאמקעּפס םענעבירשאב ןיא

 ,תיטש רָאּפ א טימ השעמ א ..."דלָאג םרעוו :סע ופפור ןעימ יוװ ,זיא

 השעמ רעקיזָאד רעד ןיא ןיא סע ןטירָאלַאק רצוא ןא ראפ קסָאוװ רעבָא

 !טקעטשראפ

 איד

 ,-ענטילימ א ןיא רע .לוויטש עכיוה רָאּפ א טגַארט "ןישזַאגַאר ,

 ;לקביפ א ןיא :ןָאטנָא ךיז ןגעלפ ןרענַָאלימ ע נ ע י יװ ױזַא ןַאמעגנַא

 עפירע ,?דמעה ןעיולב:למיה ןרעביא ?"קאימראפ ןשיסור ןװָאטאגארג

 םַאק ןפיוא ,שםור:רענעי א טנַאה ןיא .?וויפש עכיוה רעביא "ןראוואראש ,

 ...קעשאד ןקירנעשטשילב א טיט ?מיח שיסור א ---

 :עֶנ טלָאװ םװיטסָאק ןקירעהעג םעד ןַא עניב רעד ףיֹוא ןײנסױרַא

 א שי ָאנַאר , ןוא .ןעלקנומרַאֿפ טנעמַאמ ןטשרע ןופ טלַאטשעג יד ןסייה

 םימ "פרַאס ןטייווצ , םוש ןייק ןופ ,"ןמָאש , ןופ ,"טייקלקניומ, ןופ רַאמ

 תעב ן'יש .ץנַאלג ןוא םַאלפ --- זיא "ןישזָאנָאר , .ןעגנערבנײרַא טשינ דיז

 רעד .םיופסַאק םעד ןזײװַאב רימ ןטעכעג ךיא בָאה עבָארּפ רעטשרע רעד

 2עה טָאה סָאװ ,דניירפ רעטונג רעטלַא ןא -- רעפאעפ ןיא רעמויססָאק

 :טק'אורַאב ךימ טָאה ,טשינ ןעמ ןַאק "יו יבַא ןרטּפּפָא , דימ זַא ,טסוװ

 ,םעדָאֿפ  ןטצעל ןזיב .טיירגעגוצ ןייז ץלַא טעוו עבָארּפ רעטיײװצ רעד ו

 !ַא מש ינ ןע נע ז ל װי ט ש עכיוה ן ײק רַאג

 ךיא ןא ,טנרָאװעג ןֹוא רַאטקעריד םעד ןילַאמעג ףכית כָאה ךדיא

 . ןײגסױהַא טשינ עניב רעד ףיוא ?וימש עטסָארּפ ןיא לעװ
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 ןוא -- ךיא רעהרעד -- ןָאמ וצ בַאה דיא ןעמשוו טימ סייוו דיא ---

 ..לוימש עכיוה ןבָאה טסעװ וד זַא ,ַאשַאקרַא ,ךיד רעכיזראפ די

 ָאמשיג ןענעי לווימש ןייק זא ,קידנרעהרעד ,עבָארּפ רעטייווצ רעד דָאג

 ...ןיקסװַאלאפיאװ וצ קעולא רעדיװ דיא ןיב

 .קיאו- ףָאלש ;ודלָאמעג רימ רע טָאה -- לוװימש ןייז ןלעוו'ס --- 

 ד

 רָאּפ א טלעטשַאכ ךיא בָאה "קיאור ןפָאלש , קעװַא ןיב ךיא רעדייא

 .רעטסיוש ןשנַאקַאב א ייב ?וויטש

 ףרַא- יצ ,אהימו בָאה ךיא ןא ,קימשרעטסיימ ַאזַא ןפַאשַאב טָאה רע

 ןענישרעד ןײמ "כל עיצַאווַא סמלוע ןופ 8096 א ןבײרשרַאֿפ טשינ ךיא

 ...לווימש "סגישזָאגָאר , ןופ ןובשח ןפיוא עניב רעד ףיוא

 יא רעטנװאהאכמוא רעד יוװ טונ ױזַא ,םידומע יד ןֹופ רענעייל רעד

 פא רָאד ךיז טיג -- םלוע רעטיירב ןסילוק טײז רענעי ןופ םישרּפ יד

 הא "| לָא צ, ע כ 9 ע װ ,םעד ןופ ןומשח ןּפַאנק א ר ע ײ ן
 ריז טפוװ סָאװ ,ם | כ 2 םעד ןעמאזוצ ןלעטש 50 ר עטי צ,

 ,זַא מײקיעכיז רעקופ םימ ןגָאז וצ ןעמענרעשנוא ךיז םעוו רעװ ןוא

 -ַאה ףסָאה עניכ יד תעב ןקילכ ןֹוא רעצרעה עטמאלפעצ םימ קידנשטאמ

 טגָאסרעד ךיז 3 רעיושוצ 10 ןופ ןבָאה ,רָאוטקא רענעכענעג רעד ןמַארפ

 זיפ

3 
 ןײז ןופ םישדח יד ןוא -- 9 ,?ןרעד, ןוא -- 8 ,"ןפעלמַאח, ןיא ---

 טכארקעגנורַא טָאה 2 עטצעל יד זיוקב ןוא לָאמיפש ןוא טײקיזַאלמעברַא

 ?לוויומש עמיוה רַאּפ יד --- תולעפתהח רעקיציה ןיא

-++ == 

 !10 ןיס 7 טרירָאלּפַא ןבָאה לווימש יד ?טרעקרַאפ -- רשפא ןוא

 רָאיטקַא רעד טָא עכלעוו ,ןטונימ יד ןיא טנָאמרעד דךיז ןבָאה יירד זיולב ןוא

 ?ןרָאי ןיא םישדח עגעפַאלרַאפ יד ןופ ךשמ ןיא טפַאשרַאפ ײז פאה

 -- רעטלארטשעצ א ןעמוקעג זיא יקסווַאלאשיַאװ רעכָא

 ?לװימש עכיוה ןבָאה טעװ ריא זַא ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא ,ונ --

 !סיוא טעז ריא יװ ןכַאמ וצ הכרב א ,טכארפ ַא

 .ןגיוא יד טצָאלגעגסיױא בָאה דיא
 דַא7 ךיא כָאה ?װיטש יד :ךיא גָאז -- !ששיינַאטנַא וװָאקאי ---

 טשינ רעגניפ ַא ןיא רעגניפ ַא ךָאד טָאה עיצקעריד יד {ןפַאשעג ןיילע

 !ןַאטעג ּפַאלק 1
 ןביל א טימ רַאטקעריד ןיימ טגָאז --- רערַאבלײהמוא וד עלהפוש ---
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 עשטשיס עכלעװ וצ ;קורַאּפ סנישזָאגַאר רעביא ךימ טעלג ןוא ?כיימש

 ןעמעװ םימ סיײװ יז זא ,רעגניפ עריא ןּפַאלק עיצקעריד יר ףרַאד תורּפכ

 ,ײ;סױרַא טשינ רָאד טעװ יקסווערָאמ ?ןָאפ וצ ?אפ םעד ןיא טָאה יז

 :ענ ךיא ןיב ...לוויטש עבָארג עכלעוו יבא ןיא "ןענישזָאגָאר , קידנליּפש

 ...קיאור ןפַאלש

 ןעמוקַאב רשפא טלָאװ םעומש רעד .טכַאלעצ ךיז ןעמ טָאה םורַא

 .ביוזוצנָא לַאנניס רעד טרעהרעד דיז טָאה סע רעבָא ,ןסנאוינ עכעלטע דָאנ

 .וימקא ןקיידרעטייוו םעד

 .לקַאמקעּפס ןקיבלעז םעד םורַא דָאזיּפע רעטיײווצ א

 ,ןצרַאה םוצ ןעמונעג טשינ ךיז טָאה אקרוג שטיאפָאקיג ןָאירַאסיױװ
 :עבָארּפ רעטשרע רעד ףיוא ?ָאר יד ןעמונעגוצ םיא יב טָאה ןעמ סָאװ
 ..יי'לעה רעשיטַאמארר, ןייק טשינ ןיב ךדיא -- סע זיא ךאז ןיימ טשינג

 ."ךיא ןיב "טאפ, א

 "א ק ג א ג,  :טלַאטשעג ַא ןַארַאפ ןיא גנולעטשרָאפ רעד ןיא
 גנולדנַאה רעד ןופ גנַאג ןיא רָאפ םגייל ןישזָאגָאר ןכלעוו ,קישטשזקַאירּפ ַא

 ,יאנת ןטימ --- סעיצַאנגיסַא לקעּפ ַא ןוויוא ןקידנענערב ןופ ןּפעלשוצסיֹורַא

 .ינק יד ףיוא --- רעמיצ עצנַאג סָאד ןײגכרוד ןוויוא םעד זיכ לָאז אקנאג ןַא

 טנַאז רעצעמע ...טכירק רע ,ןרעמש םוצ + ףורֲא ןגיוא יד ןכירק ןעקנַאג ייב

 2ָאגַאר (פנַאז -- "!ט ַא י ז 7 ָא ּפ ַא ר ...ןטלַאהסיױא משינ טעוװ רע זַא

 -- סעיצַאנימלוק יד ןופ ענייא זיא סָאד -(" בירקרעד עוו רע ,) ןישז

 ..קיטסירעפקַארַאכ סנישזָאגָאר ןיא ייס ,קיעװ םצע ןיא ייס

 רענעבירשַאב רעד ןיא רעכַא .לָאר עקיגנַארטיײװצ .ַא זיא "אקנַאג,

 :עּפער טָאה סָאװ ,רָאיטקַא רעד ןוא ,וויטַאיציניא יד רע שלַאה ענעצסו

 עיצקעריד יד ...ךַאװש וצ רַאפ טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה ,לָאדי יד םריט

 רעד טָאה םינּפ טלַאק ַא םימ ."ַאקנַאג ןליּפש ןאקרוג שגיילעגרָאפ טָאהי

 ןײק טשיצ ןיא "ַאקנַאג) :משינ רע זיא ביוחמ זַא ,ןרלָאמעג טסיטרַא

 :קעפסי ןטשרע ןיא טשיגנ ךיוא רע טָאה קשח ןייק ,לָארי- עקיגנַארטשרעי

 ןליּפׁש 'וצ ,ןרוגיפ:טּפיוה יד ןופ רענייא סלַא טרישזַאגנַא קירנעיז ,לקַאט.

 םלשמ אהמססע טעוװ עיצקעריד יד ביוא ...רעבָא ,לָאר עוויטאנענ ַאזַא

 .ןָאפ טכַארט ַא רע שעװ ,ןײז

 ?ןקַאב ?פיו ,טשינ ךיא קנעדעג -- ןעגנודעג ךיז טָאה רע גנַאל יװ

 יא רע תעב ןֹוא ,טליּפשעג "ןעקנאג, טָאה רע .טשינ ךיא סיײו --- ןעמו
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 יז ךָאנ ןושוא ןקידנענערב םוצ ריפ עלַא ףיוא ןכָארקעג ענעצס דעד ןיא

 ןריולרַאפ ךיא בָאה ,"!טָאיזלַאּפַאד , :טגָאזעג בָאה ךיא ןוא ,סעיצַאנגיסַא

 .ַאקרוג --- "?ַאקנַאג , ןוא יקסווערָאמ --- "ןישזָאנַאר , ןשיוװצ| ץענערג יד

 ;רַאפ טעװו אקרוג לײװ ,טכַארבעג ךיא בָאה תויטרפב דָאזיּפע םעד

 ןעמוקנַא ןכיגניא ןלעוו סָאוו ,ןשינעעשעג יד ןיא ןָאנכױא םעד ןעמעג
 צו זצ דת

 ...ןילא ןעקנעוושראפו ןוא

 :ַאװכ יד ןיב טרעיורעג םָאה רעטַאעט ןיא בצמ רעלַאמרָאנ רעד

 .רפעינד םוצ .טכייהגרעד ןבָאה עיצולַאװער:רעבָאטקַא רעד ןופ סעיל

 ןריטָאנרַאפ וצ ןזיוװַאב ךיא בָאהו עיצקעריד סיקסוװַאלַאפיַאװ = ןיא

 עדיײב ןוא ,"עטיוװ םולוקירוק, ןשירעליּפשיוש ןימ ןיא סעיציזַאּפ עיינ 2

 עקיברַאפ טרעײנ ,ןרָאזיּפע עשירָאיטקַא םתסו טשינ ןעוועג ןענעז ןלַאפ

 ;קידגיא, עראבלײהמוא ןוא עטלא יד ןופ ףמַאק םוצ סעיצַארטסוליא

 { פ ש ר ע רעזדנוא ןופ ןוװיפַאמ:'רעדלַאב:רעדקַאה, יד ;"םעוציכמַא

 א ןיא יה ױזַא  פ צ ע ? ןיא ןעגנטקענּפָא קיכסיה ןכָאה לשיּפַאק

 ויטַאמ רעד ףוס ןיא סיורַא טכיוט עינָאפמיס רעטחינַאּפמַאקנלעיצעפס

 ...םשור ןייז רעטנוא רערשחוצ םעד ןזָאל וצו הלחתהו רעד ןופ

 / !ןעשעג סע ןיא ױזַא :ןכַאמי וצ סָאװ ָאטשינ

 רעשוג א ר ע ײ ' ןעװעג זיא ,טנָאטַאב ןיוש יװ ,וועירעיווז .נ .ם

 ןפנידרַאפ:רשכ ןוא ןדילַאס ַא טַאהעג רע ּטָאה םלוע םייב ;רעליּפשייש

 :רענָא רעקיטכירפזוא ןוא גנוטכַא רעפיט רעסיוא ,רימ ןופ ןוא ,גֿפָאפרעד

 ,םירש ןייס ןעזעג טשינ םישדח עטשרע יד ןופ דשמי ןיא רע טָאה ,גנונעק

 2צַאב ןײמ ןוא ,ןעלקנושרַאפ םיא וצ גנויצַאב עטסעב ןיימ לָאז סָאװ

 גנויצַאב ןיימ טימ ךיײלנרַאפ ןיא רערָאלק ךָאנ ןעוועג ןיא םיא ןע גניא
 ןלעיצעּפס ַא רַאפ "ַאקנַאג, םימ השעמ רעד ןופ זיא עכלעוו ,ןַאקרוג וצו

 רעטליהרַאפמוא ןײמו יב ןײז טנַאקעג טָאה יז יװ ,אזַא ןעוועג טלַאהעג

 חיר ןוא םעפ םעד טָאה רעטאעמ ןיא סָאװ ,ץלַא וצ עיטַאּפיטנַא
 | .רחפמו ןוש

 :רג ןסָאלשעגניױא ןיא רַאוטרעּפער ןיא זַא ,ךיא רעה לָאמַאטימ

 ...וועירעװז --- טליּפש "ןיקצַאשש ,, ןוא "?כש וןְפ ההצ יד , סוװַאדעיַאכ

 סָאװ ,רעד, ןרָאװעג טײנַאב ןיא סע ,ַאטסַאקַא , טליּפשענּפָא בָאה דיא

 ןופ ןגילפ עזיב ןוא ןענַאיּפרַאקקס) "שעלמַאה, ןוא "שטעּפ יד טםגירק

 לױװ רענעײל ןיימ ךיא רעבָא ,טגיושעג טשיג ךימ ןבָאה ןשטיװָאנָארַא
 פושּפ ןעװעג ןיא "יקצַאשש  ןופ לָאר יד ריס יב ןעמענוצ ...(ןעניוש
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 .ןריגאער וצ טשינ ןסָאלשַאכ בָאה ךיא רעכָא .?עיצַאקַאװַארּפ, ןימו ַא

 םַאד !"ןילַאשטלָאמ} -- טמיטשַאב ןיא רימ :סיוא רעבָא ריז טזָאל
 םוצ קעװַא ןיב ךיא !עיצַאדַארגעד עטקעריד ַא יװ ןעזעגסיוא ןיוש טָאה
 ןָאק 'ןיקצַאשט,, רעסיוא קיטש םעד ןיא זַא ,ןדפָאמעג ןוא רָאטקעריד
 :ער , ,(ַאלסָאגירעטַאקעי ןיא טליּפשעג) "ןבוזָאלַאקס, -- ןליפש דיא
 ?חנע ןוא (ענ רָארג ןיא טליּפשעג) "ןשטיװַאליַאכימ ןָאטַאלּפ,, ,ןווַאלימעּפ

 !טשינ רךיא ןַאק ןליּפש *ןעניֿפַאשטלָאמ, רעבָא ,"ןװַאסימַאפ, --- דעכ

 ָאא -- ?ןעגילַאז שטָאמ לקַאטקעּפס0 םענעי ןיא רעבָא כָאה ךיא

 י | ז ַא נוריפגַא יד טנעװַאב ןבַאה סָאװ ,תודוסי יד ןגעװ ...טליטשעג

 ןגעװ עיזנעצער רעד ןיא ..ןדער טשינ ָאר ךױא לעוװ ,ןפכױלַאב וצ ךימ

 יצ ןטפססעמ ןיפ טָאמיצ א טנעילעגרעביא רײמ ןכַאה גנוריפפיוא רעד

 יפמש ןיפ חחצ ידו "?טכַארבעג רעהַא טָאג ןיקצַאשט טָאה סָאװ
 ם ע 7 ןיא ועירעוװ דעכעג טָאה סרעברָאל עשירפ ןייק .(םקַא רעט2
 .ןענעכיצרַאפ וצ וטאהעג טשינ ?קַאטסעפס

 :רַאֿפ רעטײװצ ןײז יב וטּפַאכעג רע טָאה טינשּפָא ןרעגרע ןַא רעבַא

 םוירַאװקַא ןדמערפו א ןופ רעלשיפ) ענעדלַאג ןעגנַאפ וצ גנוטסעמ

 ;עפ2 א ןעװעג ןיא רעכלעװ ,רעסישזער ןטייוװצ ןופ םיפענעכ םוצ

 :עג טמישטשַאב ןיא (!ןעמָאנ ןייז ןסעגרַאפ} ;נוטַאטשסיױוא ןופ טסילַאיצ

 ןװעידעוװז ןוא ."קַאלג רענעקנוזרַאפ רעד, סנַאמטּפוַאה טדרַאהרעג ןרָאװ

 סָאד ..!"ךירנייה רעטסיײמ ,,/ ןופ לָאר יד ןרָאװעג טױרטרַאפנַא ןיא

 -- גנַאג רעשלַאפ:רַאבזָאלרעדמוא ןוא ,ןיזמוא ןַא ,סוסּפַאל ַא ןעועג זיא

 טימ טהעלקרעד רקיפא ןוא טקיטכערַאב ןיז ּופנָאקעג טשינ טָאה סםָאװ
 רעקיסקוװנײלק א ןעוװעג זיא ולעירעווז .?כש ןרָאלק ןופ וויטָאמ םוש ןייק

 ;םיח ,ןטהענ ?פניב ַא ,רענעפ עשיריל ענעכַארּפשעגסױא טימ שטנעמ

 בשות ַא ןופ טאל יׁשעג א ןיא "ךירנייה, ןוא ...םרעכיושעצ ,שירעפ

 ...רוגיפ עטפַאהלכַאטטכלַאה ַא ,זיר א ,גרעכ יד ןיא

 סע םעװ רעש זַא ,עזעג טונימ רעטשרע רעד ןופ טָאה וועירעװז
 !ןליּפשי -- טשינ סע ןַאק ןוא -- טשינ

 ןענעז סָאװ ,ןכָארּפ 9 יד ןופ ןוא ןעמונעג לָאר יד טָאה רע רעבָא
 רע טָאה ,גנוריפפיוא (רעטריצילּפמָאק רעײז) רעד וצ טסיטשַאב ןעוװעגו
 = םעד ןליּפש ןבענעג ןעמ טָאה רימ .טרעצרַאפ ןכַארּפ ײ ר ד

 עייה ןשיװצ ענעצס ַא ַאה ןיא טקַא ןטירד ןופ ףוס ןיא ...'רָאפ
 גאלנַאמ יקיטבעמ ַא טיט טסידנערַאפ דירנייה עכלעוו ,"רָאטסַאּפ ,, ןשימ
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 :ָאנַאמ םעד זַא ,טסװעג בָאה ךיא .גנַאהרַאפ ןקידנלַאֿפ ןרעטנוא ןיוש

 ױזַא יװ :טרַאװעג ןוא ןגָאז ןענָאק טשינ ןפוא ןיאב וועירעווז טעוװ גָאל

 יד ןריפ טגעלפ רע ?עיצַאוטיס רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז רע טעװ

 :רַאּפ וצ ןזײװַאב טעװ רע זַאו ,ןדלעמ ןוא גָאלַאנָאס ם ע - ןיב עכַארּפ

 ...ןגרָאמ טקַא םעד ןקירנע

 טימ םעמכ ןוא יקסוװַאלאטיַאװ ךימ טפור ?קַאטקעּפס ןרַאפ געמ 9

 םעד ,רעטַאעט סָאר ןעװעטַאר לָאז ךיא רע טעב ןגיוא יד ןיא ןרערפ

 סע בָאה ךיא ..געמ 2 ןיא לָאר יד ןכַאמ ןוא עמַאנניא יח ,םיפענעב

 | | !טכַאמעג ;ןזיװַאב

 ?-לעפטכַאלש ןופ ןפיולפנַא סוועירעווז ןופ הכיס יד ןיא סָאװ

 !0 0 :תוא ןנ א

 יז טמענ סָאד זַא המנייש רימ) גרוברעטעּפ ןופפ םיכשותו יד ייכ

 אה רעד ףיױא טשיג ײטשַאב ךיא רעבָא ,ןסולפנייא עשיניפנַאלערַאק

 ימ ַאזַא ןַארַאפ זיא (םייקרעכיז רעטולַאסבַא טימ גנוטּפיוהַאב רעקיז

 :יװשעצ יװ סעּפע תוא ןקיזָאר םעד ןדערוצסױרַא רעינַאמ עטפאהרעלעפ

 "ַאקװַאוא) .."אוא) :טהעײג -- "?, ןײק טשינ ךיז טרעה סע :ןעמ

 ןקיזָאד םעד .(קנילפ) "ָאקװָאוא , ,(דרעפ ַא) ידַאשָאוא, ,(קנַאב ַא)

 ?ןוא רענעמ -- עכעלטננוי ךסו ַא יב טלעטשענטסעפ ךיא בָאה "םומי,

 ...יאנת ַא רימ ייב ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ןרָאי:לוש עניימ ןיא רָאנ -- ןעיורפ

 זיא סָאד לײװ ,דנירפ רעגרוברעטעּפ ֹוצ סעיטַאּפמיס עגײמ ןומ
 רע םימ ללכ ַא טרעיג , 7 ַא םשס מ ַא ג ס'י ו א ןייק ןעוועג טשינ

 ןרעװ טגָאזעג ןומ עקיבלעז סָאד :ענעב ַאטָאנ .ןעמַאנסיוא ענעטלעז

 ?רעד בָאה ריא ןעװ טשַאררעביא טָאה ךדימ ;עכעלטננוי רעװעשרַאװ ןנעוו

 :עשֹז) םיובנריב עסירטקַא רעד ןגעװ טנָאזעג טָאה אקסעלרא יוד טרעה

 ַאמעינ עלַא ,ַאטעיבָאק ַאנדַאוא ָאזדרַאב טסעי ַאנָא, :(יוהפ סעזַאיל

 ,טרּפ ןקיזָאר ןפיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןַאד בָאה ךיא ."ומנעלַאט

 :רא זַא ,טנייש רימ ןוא ,גרוברעטעּפ ןיא טנַאמרעד רימ טָאה רעכלעוו

 ,טײרפַאב 'יםומ, םעד ןופ רעטעּפש ךיז טָאה אקסעל

 :נוה עלַא ףיוא רעשטשוטמס ַא ןעוועג "5, רעד זיא ןוועירעוװז יב

 :עגניא טשינ םענייק ןיא ןָאזעס ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא רעבָא .0/ סרעד

 םענעי וצ טרעהעג טָאה סע ."ןענַאמ , ןוא ןטכַארש וצ םעד ןגעוװ ןלַאפ

 ןח2 א יװ ףױוא טמענ םלוע רעד עכלעװ ,רָאיטקַא ןַא יב תונורסח ןימ

 ןוא טלעטשעגניא ןיא םיא ֹוצ גנויצַאב יד תעב ,םינּפ ןפיוא י*פקנירּפש

 --+ יז

 יי--+

 6 ץ-א ש9



 ךיא ןָאק ,ןעגנילק טשינ טעװ סָאד שימָאק יו ...מרישידערקַא ןיא רע

 טייקירעזיה עשינַָארכ ןײמ תעב ,םישדח:רעמוז יד ןיא ןַא ,ןלייצרעד

 :יה טשינ ןיא רע, :םלוע ןיא ןרעה טפָא ןעמ טגעלפ ,ןזַאלּפָא טנעלפ

 יי ..גנוקריוװ ןייז ןופ סָאמ עסויוהג ַא ּפָא טמענ סָאד ןוא ,קירעז

 ומפישכעג ןֹוא שקריװַאב ןוא שליּפשעג םישרח עגנַאל וועירעווז טָאה

 | ...ליוװ ןוא טונ ןעוועג זיא ץלַא ןוא '*ל , א ןָא

 ;ןזרַאפ,; ןופ טקַא ןפירד םעד טקידנערַאֿפ סָאװ ,גָאקָאנָאמ ןיא

 - :ץַאז אזַא ןַארַאפ רעבָא ןיא ?קָאלג םענעק

 םָאקוווז םינשטשַאמ .ַאסטסַאדזַאר .ַאנד ָאס ןָאוװז .ַאלָאקַאלַאק יא;

 "גורקַאװ ַאלָאקָאלָאק עיסוו ןָא טישולגַאז יא

 טנורגּפָא ןופ ןכליהסױרַא טעװ חוכ םימ גנַאלק רעד קָאלג ןופ)ו

 (םורַא ןיא ןקָאלג עלַא ןבליההַאפ שעוװ ןוא

 ,עזַארפ יד שנָאז ןוא הירב ַא ןיײז טוװרּפ :רענעײל רעביל ,אבהדַא

 טימ (6 -- ןשידיי ןיא) טסקעט ןשיסור ןיא *ל, 8 יד קידנשיברַאפ

 !"ַאוא , לָאמ ס

 -- -ַאלָאקָאלַאק , םוקמב ,"וַאקָאוָאק --- "?לָאקַאלַאק ,, םוקמב טגָאז

 ׂ !!יַאואָאקָאואָאק טגָאז

 מעװ ,ּפעק ןעצ ןרעטלוש ענייז ףיוא ןגָארפ טעװ רָאיטקַא רעד זַא

 .לַאז ןיא רעטכעלעג ןשירעמָאה ַא יב ןלַאפ גנַאהרָאפ רעד

 וועירעװז .עבָארּפ רעטשרע עמַאס ןופ טסווװעג רָאלק סע בָאה ךיא
 :עג רע טָאה ןבָארּפ ײװצ רשבָא ...רעטייווצ) רעד יב טּפַאכעג ךיז טַאה

 !"רעדלָאבײרעדלָאה , :רעפיט ןינע םער ןשרָאפ ששינ רימָאל ....ןגיוש

 ןעזענכיוא טָאה רעכלעװ ,ףמוירפ םעײנ ַא טנכײצהַאפ בָאה ךיא
 ,עבָארּפ רעד וצ ןגרָאמ ףיוא קידנעמוק ,ןעװ ,"רעדנווזײב , ןימ ַא יװ

 טשינ רימ) ןוא לכיב סָאד ןכַאמוצ ןסייהעג רעלפוס' םעד ךיא בָאה
 ףיוא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ןַא ,טגָאזעג טָאה יקסװָאלאטיַאװ ."ןרעמש

 :עג ךיז בָאה ןוא לָאר יד ןליּפש לעװ ךיא זַא ,טנעצָאדּפ טםרעדנוה עלַא

 ךיא בָאה לָאר יד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ערעדנַא ;דָאװ עצנַאנ יד טיירג

 עצנַאג, יד זַא ,ןעװעג רעבָא ןיא תמא רעתמא רעד ...קיטרַאפ טַאהעג
 ןופ ;רעטקיטײװעצ א ןעגנַאנעגמורַא ךיא ןיב (געט 4 שישקַאפ) "דָא

 :טע) ןקיזיר םעד .טיײרגעגוצ טאהעג ט ש י 1 ךיא בָאה לָאר יד רעירפ
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 יא טנרעלעגסיוא ךיא בָאה ןזרעפ םנַאמטּפוה טסקעט (?סנגיוב עכע?

 ..תעל תעמ ןייא ןופ רשמ

 עשירעפעש יד ןגעװ ןדער וצ ןעװעג טרָא ןפיוא רשפא טֿפָאװ ָאר

 ןבָאה רימ עכלעװ ןגעװ ,ןעגנוגנידַאב;סשעברַא ע נ ע י ןיא ןסעצָארּפ

 :ָאק ּפַאמע םער ףיוא רעבָא ...אחרוא בגא ןדער ןבױהעגנָא טַאהעג ןיוש

 רעזדנוא ןופ שײז ַא ןיא ןײגוצקעװַא ןעניגרַאפ טשינ ךיוא דיז רימ ןענ

 זומ "רעטַאעט  עמעט יד !רָאי 1917 ףוס םיב ןטלַאה רימ :ךַאילש

 רַאפ ןפערטּפָא זומ יז .םידומע ערעזעדנוא ףיוא ןרינימָאד וצ ןרעהפיוא

 !?עיצולָאװער, :עמעט רעד



 : סעקשטעמעס .17

 המישר יד רָאנ טשינ ןסָאלשעג טַאה יןכיהנייה , טימ דָאזיּפע רעד

 ךרעל ...קסווָארדנַאסקעלַא ןיא ןעגנוכיירגהעד עשירעליּפשיוש עניימ ןופ

 יד :עיצקעריר םיקסװָאלַאטיָאװ וצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא טייצ רענעי וצי

 רעכלעוו ןופ ,גנומעגרעטנוא עוװיטקעלַאק ַא ןרָאװעג ןיא עיצוטיטסניא

 !ַאקרוג שטיװעיַאלַאקינ ןָאירַאסיװ ןענופעג ךיז טָאה שארגכ

 על ַא ס ַא 2 ַא ק יר ןופ םשור ןרעטנוא זַא ,םניימעג בָאה ךיא
 ןופ םָארטש ןיא ;עװקסָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע
 2ָאװע ר ע לַא י צ ָא סג :גנוזָאל ןרעטנוא ;שינערעקרעביא ַאזַא

 :ָאנ ריא ןיא ןריפ ןוא ןקריוו םָאװ ,ןשטנעמ יד יב ןלעװ -- "עי צוק
 ;מַא עקיצרַאהגנע ןוא ,סערעשניא םענײמעגלַא ןופ תונווכ ןרינימָאד ,ןעמ

 ...ןדניוװשרַאפ ,ןטערטּפָא ןלעװ ןטכיזסיוא ,תונובשח ,סעיציב

 ןוא ץרַאה סָאה שמסרַאפ טָאה גנושיוטנַא ערעטיב ןֹוא עפיט ןיײמ
 ...העש רעטשרע רעד ןיא טשינ ביוא ,גָאט ןטײװצ ןפיוא ןיוש' טימעג

 :עגרעפנוא ןלעיצניװָארּפ א ןופ פיס  ַא ןעוועג ןיא יקסוװָאלַאטיָאוװ
 טשינ ןוא טַאהעג טשינ ."סעיגָאלַאעדיא, םוש ןיײק טָאה סָאװ ,רעמ
 :ָאמ,, עלעיצרעמַאק ןיז .ייז טָאה רע זַא ,ןרעכיזרַאֿפ וצ ןצעמש טכוזעג
 :סיוא טָאה רע ױזַא יוװ ,םעד ןופ רענעייל םעד רָאלק ןרעו טעװ "לַאר

 טָאה רע :טליּפשעגכ רָאי יירד יד ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא ,ןינב םעד שיובעג

 וצ ןעוועג קיומיײנ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עלַא ןעמונעג טידערק ףיֹוא

 טידערק םעד קירנצישש ,ןעלסקעוו ןבעגעגסיױרַא ,רעטַאעפ סָאר ןעיוב

 ,רעכלעװ ןופ ,גנומענרעטנוא:רעטַאעט םצע ןוא ןינב ןקיטפנוקוצ ןפיוא

 .רָאטקעריד רעד ןיײז שעוװ רערעדנַא ןייק טשינ ןוא רע ,ךיז טײטשרַאֿפ
 1018 רעמוז .המחלמ רעד ןופ ביײהנָא עמַאסו ןיא ןעועג ץלַא זיא סָאד
 ןטערמוצ םפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ןרָאװעג קיטרַאפ רעטַאעש סָאד זיא

 ;יבָאמ ןיא רע ןַא ,רָאטקעריד רעד טעדלעמ ...ןָאזעס םעד ןריזינַאגרָא

 :עגסיורַא טיפ ןפיול וצ ןעמוק ןרָאשידערק יד ...ײמרַא רעד ןיא טריזיל
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 ַא ןגיֹוא יד ןיא ,לבא ןַא יוװ טציז רָאטקעריד רער ...רעגנוצ עטקערטש

 ןייק ןייז םשינ לי רע רעבָא ...ךיור ןוא םניװ םימ .קעװַא ץלַא ;רערפ
 ..טשינ רענײק ןַאק ןלָאצ םיא ןעגניווצ םגה ,טָארקנַאב רעקיליװזײב
 ףיֹוא םיכסמ ןענעז עלַא ןוא ,תובוח יד "ןרילוגער , -- רָאפ רע טגיײל

 ןרַאפ םעקיּפָאק 20 רעדָא ,דיז טכוד ,19 סעּפע) גנוקיטיגרַאפ רעניילק ַא

 ןענעז עלַא ,טרַאוװנגעק ! .סנעמעלַא ןיא רע טסיירעצ ןעלסקעוו יד ..(לבוה

 ףיוא ...."ןיאמ .שיה םענײלק ַא טעװעטַארעגסױרַא קידגכָאה ,טרירעג
 2ָאמ טשינ רע טרעװ דנַאטשוצ:טגוזעג ןײז םיול :סיוא ךיז זָאל ןגרָאמו

 :ןפיופוצ ענעי ןעמוק ..ןָאזעס םעד ןריזינַאגרָא וצ וצ טערט ןוא טריזיליב

 !ןסירעצ ןענעז ןעלסקעװ .יד ירעבָא *!ןלזנ ?שטייטסע

 עכעלטע יר ןופ הלווע רעד רַאפ ןעמעננָא .קרַאטש דיז רימ ןלעוװ יצ
 "ירעײז, .טימ טיובעגסיוא טָאה יקסווָאלַאטיַאװ סָאװ ,סהולמ .,םירחוס

 ,סָאד | ָאמעג קסווָאר רדנַאסקעלַא ןיא טָאה רע ןכלעװ ןיא ,ןינב ַא :טלעג
 יב ? ?ןבײרשַאב ֹוצ ןזיװַאב ןבָאה רימ :סָאװו

 ריז טרָא ןײז ףיוא טָאה ןוא הביבס ןייז ןופ דניק ַא רע זיא תמאב
 טי א קב .בֹוט רתויה דצמ טלעטשעגסױרַא

 ס ָא קרוג ןופ ןגוצמעטָא עטשרע יד יב ןעזרער רימ ןבָאה םָאװ .|
 - יי .?טפַאשרעה

 ןרָאװעג ןפרָאװעגרעטנוא זיא רַאוטרעּפער רעד .זַא ,ןגָאז וצ גונעג |

 ,רָאיִטקַא ןקידלּפעקנײלק ,ןטצענערגַאב ןקיזָאד ןופ טיײקכעלנעמ- לעד

 -+ .ןַארַאֿפ ןענעז סֶע יװ ...םענרַאפ ןשסדנימ ןָא ,טסײג ןיא ןעמערָא

 ו ר ָאְו ט ק ַא, ---ןַארַאפ ןענעז ױזַא ,"גנוריפפוא רעטכייפ ןופ ןעיֶו רפ

 םעד ו טָא .ןופ רַאיֿפּפמעזקע רעשיּפיט ַא ןוא ,"גנ ריפפיוא .רעטכייג .ןופ

 2 .שינערעקר ועביא .רער רָאנ !מּפיוה, רעזדנוא; .ןעוועג זיא ןימ

 ?װַא; לַאטיָאװ ייב ןעמענוצ זַא ,ן ןדֿקָאמעג דעלטייד ןוא ןפָא בָאָה דיא = |

 ?גָאמעד /עקיכליה ;עפרַאש ַא ןכַאמ יװ רעמ טשינ טסיײה העד יד ןיקס
 רעבָא .גנומיידַאב עשישילָאּפ ריא ,ךעלנעמ ,טָאה עכלעוו ,עיצַארטס

 ..ָאזעס םעד ןריפ ןוא ןריטסיזקע רעטייװ ןענָאק וצ קינײװ זיא סָאד

 :ָארַא) ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא .גנוריֿפנָא יד :ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 :רֹועד ןגלָאפ יד ןוא ,(מרינָאּפמיא טשיִנ םענייק טָאה ןעמָאנ םעשיווָאנ
 .,.גנורעדנע רעד - רָאנ געט עצרוק ןיא .ןוושו ןליפ טזָאלעג דיז {בָאװ:ןופ

 עטסגרע ;!סָאד, ןֹוא ,עיכרַאנַא:: עקידנעטשלופ ַא 'ןביוהעגכָא :ךוז טָאה סע
 ןלוּפש .ןבױהעגנָא .טָאה ָאקרוג סָאװ ;טָאד ןעוושג זיא עמסכעלקערש ןוא
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 ?םכיײל עלָאװירּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,רַאוטרעּפער ן ײ ז ןזיולב

 :(ןסײה לָאמטּפָא סע שנעלפ --- "ךיז ןָאטרעביא טימ,) ןסרַאפ עקיניז

 ןײמ , ,"טונהינ םוצ געװ רעד, ,"ןענָאגַאװ:ףָאלש ןופ רעלָארטנָאק רעד,

 .ןימ ןוא טהעוו םעד ןופ ייקרעוװרעטסיימ , ךָאנ ןוא "ןַאמ סביײוו

 =רער ֹוצ דײר ןייק ןרילרַאפ טשינ ַאד ןפרַאד רימ זַא ,ןיימ ךיא

 רעד וצ טַאהעג טָאה רַאוטרעּפער ַאזַא "תוכייש , ַא רַאפ סָאװ ,ןרעלק

 ןכלעװ ,"ר עי וש וצ ם ע ײ 1, םוצ ,ם ?ו ע םוצ ןוא ט ײ צ

 .סנעװ עג ײ ז ןיא ןעיצנירַא 6 ? ָא ז ע גי טָאה רעטַאעט סָאד
 יד ןעזעגסיוא טָאה סע ױזַא יװ ,םעד ןגעװ ןדער וצ סיוא דיימ ךיא

 פרעה םישדח עגעי ןיא טייקנטלאהעגנסיוא עשיגָאלָאנָארכ יר ...ץנעווקערפו

 ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,סָאַאכ ןיא ;ןטכילפרַאפ וצ ךימ ףיוא ָאְד

 ערערנוזַאב ןיק טשינ ךיא קנעדעג ,1018 לירּפַא זיב 1917 רעבמעצעד
 ןיב ךיא .טנװָא 9 זיב גָאטימכָאנ 6---9 ןופ ןליּפש טנעלפ ןעמ .סעטַאד
 :יניא םאקהונ ןעוועג סע ןיא יצ .טקילײטַאב ןעוועג טשינ ןסרַאפ יד ןיא

 .קימביו טשינ ןיא סָאד ןוא ,טשיג ךיא קנעדעג -- עניימ יצ ,וטַאיצ
 מָאה סש רעװ .טרימירּפעד ,ןגָאלשרעד --- ןעוועג זיא ץנעגילעטניא יד
 ןרָאװעג זיא ייטסנוקע סאקרוג ױזַא יװ ןוא ןסראפ עכָאװירפ יד טכוזַאב
 :ַאב רעיונעג ןוװרּפ טשינ ָאד ךיא לעװ ,טצַאשעגּפָא ןוא ןעמונעגפיוא

 םעד קידנעמויור ,טנעלפ ןעמ :טרּפ ןייא ךיא ןומ ןקרעמַאב .ןעלדנַאהו

 :נַאקטּפוה רער עכלעװ ,"סעקששעמעס , שימ קעז ןגָארטסױרַא ,לַאז
 יר ףיוא ןעײּפשסיױא ?קַאטקעּפס ןופ גנַאג ןיא טגעלפ םלוע ןופ םנעגניט
 ויי 6 ה .עגָאלדָאּפ ןוא ןלעטַאפ

 םנַאועג ךיא בָאה טייקכעלקריװ רעד םָא ןופ ןכָאװ עכעלטע רָאנ

 ןזײװַאב וצ טדַאשעג טשינ רשפא טלָאװ סע ןַא ,"טּפיוה, רעזדנוא וצ
 | .טלַאהניא רעדנַא ןַא ןופ ?קַאשקעּפס ַא רעײדרַאוװסיור יד

 נערפ 'ַא רעקיגיצ רערעשכינ רעד טָאה ןּפיל יד ףיוא ?כיימש ַא טימ
 יי :ןָאטעג

 ?ײמעלמַאה, --|

 !*ַאשסָאקַא , :ךיא גָאז --- ןיג --

 {"ַאטסָאקַא , ןליּפש ןזָאֿפ ךיא ןלעװ רימ :רע טרעפטנע שונ --
 ןזָאלּפָארַא ךיז טעוװ טקַא ןטרעפ ןסימ ןיא זַא ,טיירג םייז םדוק רעבָא

 ?סיורַא םלוע םער רימ ן ז ו מ 9 רַאפ טונימ 10 לײװ ,גנַאהחָאפ רעד
 ,וא פגַארנעמַאק ןופ טפשירשרָאפ ַא ןיא סָאד :רעטַאעט ןופו ןזָאק
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 סיוא ןענערָאװ וצ ךײא בוח ןשירבח ןײמ רַאפ ךיא טלַאה ,סנטײװצ

 רע זַא ,ױזַא ןעמענפיוא ןזרעפ יד טעוװ םלוע רעד זַא ,ךייא וצ גנוטכַא

 טשינ ריא טעװ ,סנקירעביא ,יירד יװ רעמ .ןטקַא 2 ןטלַאהסיוא םיוק טעוו
 י .ןליּפשוצּפָא ןזײװַאב

 :ןטקַארשנַא ןָא גנולעטשרָאפ יד ןליּפש וצ ןסָאלשַאב ריז בָאה דיא
 ןיא רעכלעװ ,לַאז:ןרַאנָאלַאק ןיא -- טקַא רעט5:4 ןוא רעט:84 ,רע41

 רעט22 ;טונימ ןייא ןופ ךשמ ןיא ןזָאלּפָארַא ךיז טגעלפ ןוא ןעגנַאהעג

 ףיוא -- 'ףןמרָאנ סנעטַארטסרעדנַאװ השנמ , ןיא -- טקַא רעטיפ ןוא

 ;עטשרָאפ יד זיא ױזַא ...ןעגנָאהעג ךיוא זיא סָאװ ,טנורגרעטניה םענירג ַא
 :עג 9 בלַאה םורַא טָאה םלוע רעד ןוא ,העש 9 עּפַאנק ןעגנַאגעג גנול

 טָאה םֶלֹוע םעד יבנפ םזימיסעּפ סאקרונ .רעטאעט סָאד ןזָאלרַאפ טנָאק

 רעױּפ רעד :עזָאנגָאהּפ רעקיטכיזטײװ:טשינ ַא רַאפ ןזיװעגסױװרַא דיוא ךיז

 ;סיוא רָאנ ששינ ,ףוס ןזיב ןסעזעג רָאנ טשינ ןיא ?עניש ןשירענלעז ןיא
 ןֹוא ךױה וצ ןעמעטָא טשינ טימַאב ךיז טָאה רע :ןזרעפ יר טרעהעג

 ןיא ,"סעצישששרָאבוא} יד ןופ שוריח ןוא גנולעטששסעפ רעד טיופ
 :רַאה טשינ טעמכ "ַאטסָאקַא, ךָאנ סעגָאקרַאּפ ןֹוא ןלעטַאפ יד היוא

 טשינ לָאמ םסָאד טָאה םלוע רעד :סעקשטעמעס ...ןופפ ןרוּפש ןייק ןבילב

 :ע ג ןֹוא מ כ ר ַא ה ע ג -- טרעײנ ,ןגיּפשעג טשינ ןוא טייקעג

 ' ןגי ח =

 עויטימירּפ יד ןבָאה ?ַאשסָאקַא לאירוא, ןופ ?קַאטקעּפס ןפיוא

 ערעײײז טימ רעבָא ןבָאה יײז .טײג ָאד סָאװ ןיא ןפירנַאב טשינ ןשטנעמ

 ,רעגניװצַאב עריא ןגעק םייהיירפ ןופ ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא רעצרעה

 ;:2ה ע 2 ש סם נג ע מ רעפיט רעײז ןופ םעדעפו עלַא טימ ןבָאה ײז ןוא

 ?רעד יז וצ ןענעז עכלעוו ,ןדייל ןוא ןרערט יד טימ טפיפעגטימ ט ײ ק

 ןיא רעד ןוא ןגָאלָאנָאמ עקיררעייפײםַאלפ יד ןוא ,עניב רער ןופ ןעגנַאג

 ןסירעגמימ יז טָאה םזיריק רעטקישיװעגסיוא ןצחַאה םענייר ןופ ןטפַאז

 | .מרעביוצַאב ןוא

 21 ָא -- ײז ײב ןיא ןרידָאלּפַא ...!שרידָאלּפַא טשינ טָאה רענייק

 ליַאכימ ןכלעװ ,סעצָארּפ ןוא ּפַאטע -רעצרוק ַא ןעװעג זןיא ָאד !ף יי ר ג

 ףרַאד טסנוק, זַא ,קידנגָאז ,טקרעמעגנָא טָאה ןינילַאק שטיװַאנַאװיא
 | יי ."עיגילער ןטייברַאפ

 4מיור טרעדנוה עכעלשע יד ןענעז ךיז ןיא םפישרַאפ ,םייהרעליטש

 יי .רעטַאעט ןופ ןעגנַאגעצ ךיז רעײדרַאװג

 :ןגָאז ןוא ןאקרוש ֹוצ ןעמוק וצ קירעביא רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא
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 זַא ,ןדלַאמעג רימ טָאה רע רעבָא "?ןגָאז טציא ריא טעװ סָאװ !ַאהַא

 ;ענ רַאפ ןרעװ טנעקרענָא ףרַאד קיסַאלק רעד טימ טנעמירעּפסקע רעֶדִי

 ;עמ ַא ןפַארעג רעבָא םלָאװ רע .ןרזחרעביא םיא ףרַאר ןעמ ןוא ןעגנול

 ...ןליצרעררעביא ןענַאק סע לָאז רע ,ןײגרעד רעיושוצ םוצ לָאז סָאװ ,עמ

 ;ליװ'*: --- טגיילעגרָאפ בָאה ךדיא ...פכערעג םולָאסבַא ןעוועג זיא רע

 יד זַא ,טלעטשעגסיױהַא רעבָא ךיז טָאה ."רעבעװ יד, ,'""ילעט םלעה

 ןעירָאטסיװ טגײלעגרָאפ ךיא בָאה .ןבָארּפ עטסנרע ןבָאה ףרַאד עּפורמ
 ;עה א ןיא סָאד .("רָאַָאזיר עד ףארג,) "דנַאלרעטַאפ סָאד , ;סודרַאס

 םעד- ןגעק ףמאק:סטייהיירפ ןשידנַאמַאלפ ןופ ןָאפ ןפיוא עמַארד עשיָאר

 .טפַאשרעה רעשינַאּפש ןפ ר י ק 5 י װ
 :עלרעהפיואמיא רעטנוא ןעגנאנעג ?קַאטקעּפס רעד ןיא לָאמ סָאד

 יב שפייפעגסויוא ןעמ טָאה "ַאבלא גָאצרעה , םעד ;ןשנעמסידָאלּפַא עכ
 ןַא יוװ --- ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא יָאלרַאק; ןטירפפיוא ןדעי ןיײז

 ?קילומוא רעד טימ השעמ רעצנַאג רעד רעכיא ןוא ?"שטנעמ רענעגייא,

 טָאה -- "סערַאלַאד , ןֹופ ןדייל יד ,עמַארד "סרָאָאזיר , ,עביל רעכעל

 טאהעג רימ ןטכָאװ ָאד ךיוא ןוא ...טקזוחעג סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןעמ

 20 י א ןוא ם ר ַא פ ןופ תמא םעד ןגעװ ןענרעל וצ קינייװ טשינ

 :רַאמ ןכײרגיז ריא ןיא טלָאזעג טָאה עיצולָאװער יד עכלעװ ,ט ל ַא ה
 ט 28 יי .ןעגנושלעפ ןופ ןקינײרּפָא ןוא ןרערנע שרַאמ

 רשפא =! ןטלָאװ טייקיטעמ ןוא טעברַא ןייז ,רעפאעט ןיפ ןבעל סָאד

 ןעננולעטשרָאפ יד םנח ,ץנעטסיזקע רערעלוגער ןוֿפ רָאירעּפ א ןיא :ןײרַא

 ערעלונער , --- רעבָא ןןעגעוגנרַאב עלַאמרַאנמוא;טולַאסבא יב ןייג .ןגעלפ

 += ירק ןופ רוטאר דא װ | ק,, ןימ א ללכב ןעוועג זיא ?*ץנעטסיזקע

 ..רעטרע ענעי ןיא טייצ רענעי וצ

 רעטנוא - ןענופעג םישדח 8 .ךרעל | ופ רשמ' ןיא דיז טָאה טָאטש יד

 ןגעלפ עבלעוװ ,ס ע ד ג ַא ביר ע ב * ו ר עכעלטע ןופ טפַאשרעה רעד
 ;טאמרעה עכעלטע ךָאנ ...ערעדנַא יד ענייא קי דנסיוטשסױרַא ,ןטײב ךיז
 -- רעבמעצעד בײהנָא זיב) טארטַאטש םייב טנַאװ ןפיוא ךיז טנעלפ ןּפלאז

 ;ןלָאװער ןופ ןליוו ןטיול :לטַאקַאלּפ א ןזײװַאב (יירעשיטסיוועשנעמע א

 טָאטש רעד רעביא טכַאמ יד ןעמונענרעביא ךיא כָאה קלָאּפ ןרענָאיצ
 2יוּפַאב טרעוו סע, ,"טנדרָאראמ | םרעוו סע ,, -- ןוא ..."קסווָארד וגאמקעלַא

 הטש ןֿפױא געט ענעי ןופ עטכישעג רער ןיא ."ןטָאבראפ שרעוו סע, ,?

 ,"שטיוואכאלאב:קאקובק ,?ָאנכַאמ, :ןעמענ יר טנַאקַאב ןענעז עניארקוא ןופ

 ..."וועירָאגירג
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 ןרענעלק א ךפ א ןופ םיחצור טימ --- ןָאט וצ טַאהעג ןכָאה רימ

 יז ןעװעג זיא רענעלק טשינ זַא ,תועמשמ ,רעבָא .טײטַאב ןוא בַאטשסַאמ

 .ריקליוו רעזָאלטכיזקיר ןוא תוירזכא ,טײקיריגשולב רע

 סָארטַאמ ןֹוא אװָארָאפיקינ איסורַאמ ;טרינימַאד ןבָאה ןעמענ ייווצ

 םענעפָא ןא ןיא טָאטש ןרעביא ןעילפמורַא טגעלפ "איסורַאמ,, !סוָארקַאמ

 רענעקכאז יװ) לדרעפ קירעדינ א ףיוא קידנשייר ךיוא ןטלעז טשינ ...ַאטיוא

 טייקכאוש א טַאהעג טָאה יז .(עדָארָאּפ רעריביס -- טרעכיזראפ ןבָאה

 יז יװ ,םעד ךָאנ רעבָא ...םלוע ןסיורג א ראפ ןעגניטימ ףיוא ןטערטוצפיוא
 ןופ ןעמ ףרַאד עיזאושזרוב יד ןקיליטראפ ֹוצ ןבײהנַא זַא ,טרעלקרעד טָאה

 :ןראמ ןוא ןעגנַאגעצ ליפש רערעהוצ עסַאמ יד ריז זיא ,רעדניק עניילק יד
 עזאושזרוכ ןופ טעטסעּפראפ ָאד ןיא טָאטש יר זא ,ןדלַאמעג טָאה עיס

 חצע ןא לענש ןזומ ךיז טעװ טכַאמ ערעגַאיצולַאװער יד ןוא ןטנעמעלע

 ַא סױרַא זיא ןגרָאמ ףיוא ...עיצולַאװעד ידו ָאד ןעוועטאר וצ ױזַא יװ ןבעג

 ןוא ןעמוק טשינ ןלוש יד ןיא ןלָאז רעדניק עזאושזרוב זַא ,גנונעדרַאראפ

 ןעמ טָאה ןעיסוראמ ;גנונעדרַארַאפו רעקידרעטייוו א  זיב םייהי רעד ןיאןציז

 2עווװ טלייצרעד טָאה ןעמ ...עקטסידאפ רענעכַארּפשעגסױא ןא ראפ ןטלַאהעג

 רעמָאי א ןענַאטשעג זיא טָאטשי ןיא .עיגָאלַאטַאּפ רעלעוסקעס ןופו ןלַאפ ןג

 עגונב גנונעדרָארַאפ רעקיררעפייוו רעד ןופ גנוטראווהעד ןיא קינַאּפ א ןוא
 :ושזרוב} -- לאפ םעד ןיא סע זיא' רעוװ --- ןוא ..."רעדניק עזַאושזרוב;

 :ישזניא ,ןטַאקַאװדא ,םיריוטקָאד ןופ רעדניק ,המודכ ,ןרעהעג יצ ?"עיזַא

 ?ןרעװ ןטָארעגסיװא ףרַאד סָאװ ,עּפורג רעד ֹוצ ןרעינ

 1 טימ געט 2 דנַאטשוצ רעטפאהרעדיוש רעד טָא טָאה טהעיודעג ||

 טָאה סע ןּפלאז טרעהרער ךיז ןבָאה טכַאנ רעטיײוװצ רעד ףיוא .טכַאנ

 ןטיול זא ,גנודלעמ או ןעגנָאהעג זיא גָאטרַאפ ןוא טאמראה א טכליהעגּפָא

 סָאהטַאס רעד טכַאמ יד רעביא טמענ קלָאפ ןרענָאיצולָאװער ןופ ןליוו

 ;ער יד ןֹוא סעיצקעל יד ףיוא קעװַא ןענעז רעדניקנלוש עֶלַא ...סואָארקַאמ

 .ּפַאטע םעיינ ַא ןיא ןַײרַא זיא קסװָארדנאסקעלַא ןיא עיצולַאװ

 ןיא םישדח ענעי ןופ עיגָאלָאנָארכ יד זא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה דיא

 טימ .השעמ יד זא ,ןבעגעגוצ ןרעװ זופ ָאד .עטרעטנַאלּפעג א רימ יב
 ?טיּפַאק ןטצעל סעיסורַאמ וצצ רעהעג יירעדניק עזַאושזרוב .יד ןטכינהאפ,,
 ;רעה רענערעוווס, ריא רעטנוא טָאטש יד רעבָא .קסװָארדנַאסקעלַא ןיא
 יד ךיז ןגעלפ ,טגָאזעג יו :לָאמ ןייא טשינ ןענופעג ךיז טָאה יטפַאש

 7 | | .ןטײב טפָא רעבָאהטכַאמ



 ןלעניש עשיסור עטצעל יד .צנז

 טריפרַאֿפ ךימ טייוו יוװ ,עילאנאכקאוו יד טָא ריִז טָאה ןביוהעגנָא

 ַא רָאמ ָאד ןלעטש ןשינעעשעג יד ןוא .רעבמעצער 2 םעד ,ןורכז ןיומ טשינ

 .ךובגָאט ןכעלנעזרעּפ ןיימ ןופ ?טעלב

 עניימ ןוא ,זיוהלקניוו א ןיא סַאגטּפױה רעד ףיוא םניווועג בָאה ךיא

 ןופ דַאסַאפ ןוא גנַאננײרַא ןגעקטנַא טקנוּפ ןענופעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ

 ןא .ר עש יט סי וע ש נג ע מ א ןעוושג זיא רעכלעוו ,טארטַאטש
 קידנציז ,ןעמ טנעלפ ,ןפָא ןעועג ןענעז רעטצנעפ יד תעב רעכמעטּפעטס

 ךיז ךיא בָאה ללכב ןוא ...ןעגנוציז יר ןופ גנַאג םער ןגלָאפכָאנ ,רימ ייב

 ?םיואמוא םעד קנַאדַא ,טאר ןופ י"דילגטימ, א ראפ טשינ רעיש טליפעג

 רַאפ .עיצוטיטסניא רעד טימ טקַאטנָאק ןשיטסוקַא ןוא ןלעגָאיזיװ זכעלרעה
 ןבָאה םיא רעבָא ,ןסירעגרעביא ךיז טקַאטנָאק רעד טָאה םישדח:רעטניוװ יד

 עכעלטע ךָאנ :ןעגנוגנידַאב "ע ש י פ א ר עגָא ע ג, --- יר טײנַאב
 ?עשלָאב יד) ןײרַא טָאטש ןיא ןעגעז ןעגנוטייראברַאפ עשירעליטרַא העש

 עירפ יד ןיא ןוא ,(ןעמונעגנָא טלמעד עלַא רימ ןכָאה ױזַא) ייסעקיוו
 ,ןדלָאמעג ןוא זיוה ןיא רימ ֹוצ ןײרַא ?ײטּפָא רעניילק א זיא ןהעש:טנוװָא

 ;טּפױה יד ןענעז רעטצנעפ עניימ ?ײװ ,ןזָאלראפ זיוה סָאר לָאז ךיא זַא

 םער ןריקאטפא וצ גנולײטּפַא:רעטילימ רערענַאיצולָאװער רעד רַאפ עזַאב

 .טארטַאטש ןרענָאיצולָאװעררטנַאק

 ןגעוו טנַאה ייא ןַאדָאמעשט א ןעמענ וצ ןזיװַאב טשיג בָאה ךיא
 ךיז טָאה עקַאטַא יד יװ ,(ןדער וצו רימ ןרָאּפשרַאפ ןַאדָאמעשט ןיא סעּפע
 רעד טָאה דנַאטשרעדױװ םוש ןייק ?לייוװ ,טקידנערַאפ ...ןוא ןביוהעגנָא

 עשירעטילימ א ,תועמשמ ,טָאה טפמשקעג .טלעטשעג טשינ טארטָאטש
 :רעטנוא ךיא בָאה טנװָא ןיא טעּפש ?יײװ ,רעשמ ריא ןיב סָאד .גנולײטּפָא

 ןרָאװעג טרהיפעג ןענעז סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד טונימ רָאּפ א טרעהעג
 ןײלַא בָאה ךיא .סואָארקָאמ סָארטַאמ ןטימ טנַארנעמַאקײטָאטש ןשיװצ

 זיב טייצ ךיא ביג ךיא, :גנורלעמ ַאזַא ןּפיל סעסואָארקָאמ ןופ טרעהעג
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 ךיא .טלעטשענּפָא סעיצקַא:סגירק עלַא ןרעוװו טייז ןיימ ןופ .טכַאנ רעבלַאה

 ;ליטשנפָאװ) :סע םפוה .אנוש ןופ לאפנָא ןא ףיוא רָאנ ןרעפפנע לעװ

 ךיא לעװ רעגַײז םעד 24 ביוא -- רעבָא .רייא טלעפעג סע ביוא ,"דנאטש

 ןופ ןעלסילש יד ןוא עיצַאלוטיּפַאק עטעמתהעג א טנַאה ןיא ןבָאה טשינ
 ןענעכערסיוא טשינ ײז ףרַאד ךיא --- סעיצוטיטסניא עשיטָאטש עלַא

 :ָאנאק עשירעליטרַא יד ןביײהנָא 24 ךָאנ םונימ 10 דיא לעװ --- תויטרפב
 ךיא .טקידנעראפ רַאפ ןעגנוקדנאהרעטנוא יד ךיא טלַאה םעד ףיוא .עדַאנ
 ןופ דנַאטשלױװ ןוא טייקרעכיז רעקידנעטשלופ רעד רַאפ זַא ,ןבעגוצ ?עוװ

 עלופ יד רעביא ךיא םענ ןטכיש עלַא ןופ גנורעקלעפַאב רעכעלרירפ רער

 סע רעוו ,תונכסי ןוא סעיסערּפער םושי ןייק טשינ ןעָארד םענייק .תוירהא

 .?לאיָאל ןוא רעלדירפ טכַאמ ערענָאיצולַאװער יד ןענעגעגַאב טעװ

 ,סואָארקָאמ סָארטַאמ ןופ עדאריט עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז זומ ךיא

 טָאה ,טָאטש ןיא קערש ןופ לאווק א ןרָאװעג ןיוש זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו

 | | ...םָארב עזָאד עטוג א יו טקריוװעג

 רעבמעצעד ןט52 םעד ןוא .ןעמוקעג טשינ זיא עדַאנָאנַאק ןייק וצ

 ןופ ערע יד ןענַאטשטנַא קסווָארדנאסקעלַא ןיא ןפוא אזַא ףיוא זיא 7

 ."גנוריגער:טעיװָאס ,, רעד

 רעתמא רער ווצ זַא ,טלעטשעגסיורַא רעטעּפש ריז טָאה סע רעבָא
 עלַאמינימ ןייק וליפַא ןטנעמעלע עלַא יד ןבָאה גנוריגער 28 ע י וװ ָא ס

 םידדצ עדייב) עכלעוו תעב ,העש עכעלטע יד רַאפ .טַאהעג טשינ תוכייש

 תונכס עטספהַאש יד טבעלעגרעביא ךיא בָאה ,טפמעקעג טָאטש ןיא ןבָאה
 ערעדנַא ע ל ַא רַאפ ןבעלוצרעביא ןעמוקעגסיוא זיא רימו עכלעוו ,תושפנ

 | .ןרָאי:סגירק

 ןיא זיוה רעזדנוא ןזָאלרַאּפ גנורעדָאפּפיוא רעד טול ןבָאה רימ ןעוו

 ןליוק ןגיולפעג סַאג רעד סיואגנעל ןענעז ,סַאג רעד ףיוא סױרַא ןענעז

 ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןסײהעג רימ טָאה טקגיטסניא רעד .ןטײז עדייב ןופ
 ןיוש זיא עכלעוו ,ריט ןיימ ןופ שירש 100 א ןיא --- רעיוט ןטסטנעָאנ ןיא

 ַא ,קנַאדעג רעד ןָאפעג ץילב א טָאה רימ .ןקור ןיימ רעטניה ןעוועג
 ךיא ןיכו ...ךיא יװ רעכינ טפיול ליוק א ?יװ ,ןיזמוא ןא זיא ן םפ יו 5

 ...טכַאמרַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעיוט םוצ ןעננַאגעגוצ טירט עקיאור טימ

 ױזַא ןענעז רימ גנַאל יו ...טנאוו רעד וצ טרַאּפשעגוצ ןבילבעג ךיא ןיב

 ףךיא .טשינ ךיא קנעדעג ,טנאוו רעד יב ןענַאטשעג ןלייק עקידנעילפ ןשיווצ
 רעטנאקאבמוא ןא ןוא סַאג רעטיײווצ א רעביא ןיוש ןעיג רימ יוװ קנעדעג
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 ראש .סע זיא סָאֹוװ !יקסװערָאמ רעה, :ףרווורָאפ טימ רימ וצ טגָאז רעגדיב |

 ?סַאג ןרעביא ןליוק .עקידנעילֿפ ןשיווצ ןריצַאּפשוצמורא-.יױזַא .לאֿפניא ןא

 רַאפ ךייא ןבָאה ֹוצ ןעיירפ ךימ לעװ ךיא .רעיוט ןיא ןײרַא טונימי יד טמוק

 ןײגקעװַא ןענַאק םעוו ריא ןוא ןרעהפיוא טעוװ יירעסישי יד זיב טסַאג .ןיימ}

 יה | - יז וצ

 עטסטנעָאנ יד ןיא רימ רַאפ זיא ןײגקעװַא י'דיז וצ, זַא ,קידנרעהרעד !
 טָאה ,"עזַאב, א זיא הריד ןיימ ?ײװ ,שיטַאמע?בָארּפ רעיײז ,תועמשמ געט

 יב ריא טעװ, :טיירפהעד רעטנַאקאב .רעייג רעכעלדנײרפשסַאג ןייֿפ ךיז

 ,ךייא רעכיזרַאפ דיא .קיטײג ןיײז טעװ סָאד יװ גנַאל ױזַא ןביײלברַאפ זדנוא
 א ךיוא רָאנ ,דובכ א רָאנ טשינ עילימַאפו ןיימ ןוא רימ רַאפ זיא טָאד ןַא

 ַאזַא ריז יב ןבָאה ֹוצ טייהנגעלעג א ןכַאמ רָאנ ם סע ךיז ןָאק ןעוו ...ידיירפ

 .?"רואא

 צֹּפֲא ברַאפ גונעג טשינ בָאה ךיא ןוא .בוטש ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 רעפסַאֿפטַא רעקימורַא רעד ןיא טליפרעד ךיז ןבָאה רימ ױזַא יו ןֿפָאמ

 ,ןעוועג זיא סע .טײקיזַאלכאה רעטולָאסבַא ןוא ןליוק ןשיווצ חעש רעד רָאנ

 יב ןעמונעגפיוא ןדנוא טלָאװ ןעמ ןוװ ,בופש ןייא טשינ ,ריז טייטשרַאֿפ
 ַא- ןוא !ן ײ ג ר ע 7 דָאד ףרַאד ןעמ ...רעבָא ,סמערָא עטיירּפשעגסיױא
 , .טכירעגמוא ןוא טְנעָאג ןוא טיירב ױזַא --- ןריט טנפעעג ריִז ןבָאה

 :לעמ .יר .*טפיוקעגּפָא , טָאה דימ יו ,רָאלק סחעדנוזַאכ קנעדעג ריא =

 !יקסווערָאמ רעה, :טונימ רעטשרע רעד ןיא עטסָאבעלַאב רעד ןופ  גנוד

 ךייא טעב דיא ..ןסייבוצ ןייק ,ייט ןייק --- רָאפ טשינרָאג ךייא .גייל ךיא
 ;רַאפ ,סעּפע טעװ ריא כיוא ןוא ,םייהרעדניא ךיז ייב טנעז ריא :ןעקנעדעג

 טעװ --- םייהרעדניא סע טעדלעמ ריא יװ ,ױזַא ןרלעמ טשינ ןוא ןעגנַאל
 רימ סָאװ ,דיורפ רעסיורג רעד טָאטשנָא סורדרַאפ ןפַאשראפ זהנוא ריא

 טליפ ריא זא ,טרָאװ א. ךייא יוב םענ דיא .. .מייהנ זעוונָא רעיא ןופ ןבָאה

 !ם יי הר עדגניא ךיז ײ ב יװ ,ןריפפיוא זדנוא ייב דיז טעװ ןוא ךיז

 :טזסיוא פשינ טפַאשדנײרּפטסאג ןָאק רענילק ןוא רעלעדייא ;תמאּכ

 ןשטנעמ -- רענלעז יװ ןעזעג ךיא בָאה ,בוטש רענעי ןיא קידנציז

 יי ןלעניש עיורג עקיבלעז יד ןיא --- רָאי 40,839 זיב 80 ןופ רעטלע ןיא
 -ויה ןופ קידנרעיוק ,ןטײװצ םוצ רענייא ןסָאשעג ןבָאה רעײמרַא עשיסור

 יי ...ןטסאקטסימ א ,םיוב ַא ,רעלכייּפש א רעט

 קידנעמענֿפַארא ,;העש:טנוװָא עירֿפ יד ןיא רימ ןבָאה כוטש רענעי ןופ

 :טַאמ ןשיוװצ ןעגנולרנַאהרעטנוא יד טרעהרער ,ןָאפעלעט ןופ ?ביירט סָאד
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 ץרַאה קידנּפַאלק א טימ ןכױהעגנָא ןוא טנַאדנעמַאק ןטימ סואָארקָאמ סָאר

 -- "?טכַאמנפאר יד רעדָא ,עדַאנַאנַאק, :טכַאנ רעבלַאה ףיוא ןטראוו

 ?זדנוא טראוורעד סַאװ

 ןימ םענעי ןופ רענייא ןעוושג זיא ,טנַאטאב ןיוש יוװ ,סואָארקַאמ

 ;בעלשטנעמי רעד ,תועמשמ ,רעבָא ;ןענַאמַאטַא ערעדנַא יוװ ,רעכבָאהטכַאמ

 ...ר ער ע גָאי צו ל ַא וװ ע ר --- ןטסייממא ןווא רעטסקיניזטסווואב ,רעטס

 :נָאק םוש ןייק ;ומצע תעד לע -- םינמיס עלַא טיול רע טָאה טקדנַאהשג
 ענעי ןיא טנַאקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,רע טָאה עװקסָאמ טימ טקַאט

 ןײק ןגָארטעג טשינ ןֿבַאה ןעגנולדנַאה ענייז רעבָא ,ןבָאה ןדנעטשמוא

 :ער ןופ --- רעבָא ,לַאטורבײעװעג זיא רע .ריקליוו ןכעלנעזרעּפ ןופ םתוח
 .לאפנָא ביור ןופ טשינ ,רוטַאנ רערענָאיצולַאװ

 .גנובעלרעביא עלופטקעפש ןוא עסיורג א ןעוועג טרעשַאב זיא רימ

 8 א טרעיױדעג טָאה עכלעװ ,ןסראפ עטכייל ןֹות הפוקת רער רָאנ

 ךיא ןוא ,,"ַאטסַאקַא , טליּפשעג רעבמעצעד 20 םורַא רימ ןכָאה ,ןכָאװ

 ןוא רעיושוצ םעיינ םעד טליפהעד ,טייקיטעט ןופ דָאר רעד ןיא ןײדַא ןיב

 טגָארט טעברַא ןימ זא ,ןײזטסוװַאב ןקידיירפ ןטימ ןעגנורדעגכרוד ךיז
 ?עגסיוא ןענעז סָאװ ,רעצרעה ןוא תוחומ יד ןיא קנַאדעג ןוא טכיל ןײרַא

 ןגָארפעג ןבעל ןיימ ןופ ןּפַאטע עלַא ףיוא כָאה ךיא .שואי ןיא ןעוועג טקייװ
 טנַארט  טכיל ןוא סטוג ןופ ליפעג םעדעי זַא ,טקידײרּפעג ןוא ןצרַאה ןיא
 טײטשַאב קילנמוא סָאר .סטוג --- אליממ ןוא טייקנדירפוצ ,דייחפ ןײרַא
 ;וא ,,ןעלקיטרַא עקיליב ןענעז --- האנש ,טייקזייב ,תועשר סָאװ ,םעד ןיא
 יו ױזַא ,רעסַאװ יו ױזַא ,סמוטנאוס עקיזיר ןיא סע ןציזַאב ןשטנעמ
 ןוא קידנלײצ טשינ ,ריז םוהַא סע ןטײרּפש ײז ןוא סע ןמיש יז ןוא ,דמאז
 .סיוא טלעפ  סָאװ ,?קיטרַא ןא זיא ,ןגעקַאד ,םטוג תעב ,קידנטכארט טשיג

 האנש ןיא ,עפלמוטראפ יד !לַארטש זיא טסנוק !סטוג --- זיא טסנוק

 העש 9 ֹוצ לָאמ 2 ןסעזעג !ענעז סָאװ ,רעצרעה ןוא תוחומ עטקייוװע גסיוא
 ןבַאה רימ סָאװ ,ןעגנולעטשרַאפ יד ןופ סעיצָאמע יד טבעלעגטימ ןבָאה ןוא

 ךיז ןיא ןגָארט ןבױהעגנָא ןהעש ענעי ןופ ןבָאה --- טקעלּפטנַא יז רַאפ

 ,ןבעל סָאד ,עניילק א זיא טָאטש יד) סַאג ןיא יז קידנפערט ...ןעמיוז עײג

 ;רַאֿפ ;סַאנטּפױה רער ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןיא רעקראפטּפיוה רעד

 ערעײז ןופ ךעלקילג שממ ןליפרעד ךיז ךיא געלפ ,(ןעמָאנ םעד ןסעג

 עויַאנ ױזַא טקנוּפ ,ןעגנודנעוו ענעסירענּפָא ןוא סקכיימש עטלארטשעצ
 .עקיצרַאה יו
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 םײהַא רעטאעט ןופ ןפיול וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןיא לָאמנייא טשינ

 ןגעלפ ,ךימ קידנענעקרעד ,ןלורטַאּפ יד ןוא גנוקיטעּפשרַאפ רעסיוועג א טימ

 םעד ןבעגרעביא ןוא ןטייווצ ןזיב סַאג גָאר ןייא ןופ ןריפ ןוא ןקיאורַאב ךימ

 ,?ורטַאּפ ןטייוװצ

 ןוא לטעצ;ריסַאּפ:טכַאנ א טארטָאטש ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה רעלדנע

 .טבַאנ רעבלַאה ןיא וליפַא טָאטש ןרעביא ןײגמורַא זָאלגרָאז ןיוש געלפ
 ?םוא ענעי ייב טָאה סָאװ ,לאפ רעטכירעגמוא ןא טריסַאּפ טָאה ָאד רעכָא

 .ראפעג א יװ ןעזעגסיוא ןדנעטש

 ןימ יב ןענַאטשעג ןיֹוש ןיב ריא ןעוו ,טכַאנײב 12 םורַא ?לָאמנײא

 ענימ רַאפ ןכקַאװעגסיױוא דרע'רד ןופ יװ לקניװ ןרעטניה ןופ זיא ,ריט

 סַאג גָאר ןפיוא ענרעטמאל רעד ןופ לַארטש ןרעטנוא .רעטייר ַא ןגיוא

 ףיוא :המיא ןַא ןפהָאװעגנָא טָאה עכלעװ ,טלַאטשעג ַא ןעזרעד ךיא בָאה

 ןיא סקווװ םעניילק ןֹופפ שטנעמ ַא ןסעזעג ןיא לדרעפ רעריביס קירעדינ ַא

 סָאװ ,עכַאּפַאּפ ַא םימ ץלעּפ ןסייוװ .ןופ ?ווימש ןיא ,לצקעּפ שירעיוּפ ַא

 טָאטשנא ןוא םינּפ ןײז יװ רעגנעל לָאמ יירד ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה

 ...סעכ ןופ ץילב ַא -- ןגיוא

 !קסוּפָארּפ רעיא ---

 :ַאב טשינ םיא ךיא לעװ קסוּפַארּפ ןייק זַא ,חומכ ןעװעג זיא רע

 .ןריטסערַא וצ ךימ טנוהג ַא זיא סָאד ןוא ןזייוז
 :ַאר טשינ ,םיא רע טָאה ,ןזיװַאב קסוּפָארּפ םעד םיא בָאה דיא זַא

 .רַאוטָארט ןפיוא ןָאטענ ףרָאװ א רעלקיטש יד ןוא ןסירעצ ,קידנטכַארט

 -ובאק םוצ ןָאפעג ּפַאב ַא ךיז רע טָאה ,ןבייהוצפיוא יז וװװרּפ ןיימ ייב
 :ןָאפעג יירשעג א ןוא ןַאגַאג ןייז ןופ

 !טכַאמנטַאר רעד דנַאטשרעדיװ ַא טקעמש ריא --
 ןיא ןױשיױַאּפ יירד:ייווצ ןופ עּפהג ַא קידנעעזרעד ,לָאמַאפימ ןיא

 ןיא ןֹוא לדרעפ סָאד טײרדעגסיוא רע טָאה ,זדנוא ןופ טירש 200 ַא

 .ןגיולפעגקעװַא ּפָאלַאג

 ןימס טקײצרעד ןוא טעיװָאסרָאג ןיא קעװַא ךיא ןיב ןגרָאמ ףיוא

 רעכלעוו ,םענרושזיד םוצ תונעפ עניימ ןופ ןטימניא .לאפוצ ןקיטכַאנײב

 רעמיצ ןיא ןיא ,טרעהעגפיוא ךעלדניירפ ןוא ןעמונעגפיוא ךימ' טָאה

 סע סָאוװ ןיא קידנרעההעד .רָאסערגַא רעקיטכַאנײב ןיימ ןעמוקעגנײרַא
 י :ןָאפעג גערפ ַא גנערטש רע טָאה ,םיײג

 רע זַא ,ןזײװַאב רע סעוװ ױזַא יוװ ןוא ?רענריב רעד זיא רע ---

 ןוא ?ןסירעצ קסוּפָארּפ ןייז טָאה רעװ ןוא ?קסוּפָארּפ ַא טַאהעג טָאה
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 =נײיא ןוא ןקסוּפָארּפ םימ ךיז ןפרַאװ וצ ױזַא ןפוא ןַא רַאפ סע ןיא סָאװ
 ?אנושנסַאלק ןדעי ײז ןלײט

 .ןגיוושעג בָאה יא

 :עטשַאב ןילַא ךיא ןָאק ,קסוּפָארּפ א טַאהעג טָאה רבח רעד זַא --

 -,רעגרושזיד רעד ןדלָאמעג דיירפ רעסיורג ןיימ וצ טָאה --- ןקיפ
 ןוא ?ןסירעצ קסוּפָארּפ םעד טָאה ,ױזַא ביוא ,עשז רעוו ָאט ---

 זַא ,ןכיורבסימ קסוּפָארּפ ןייז טימ טזומעג טָאה רעגריב רעד ?סָאװרַאפ

 .ןעמענוצ םיא לָאז זדנוא ןופ רעצעמע
 :ןטלַאהעגסיױוא טשינ ןיוש ךיא בָאה ָאד

 ַאד טָא !טנעה ערעייא טימ ריא טָאה ןסירעצ קסוּפָארּפ םעד --

 ,ריפ יד טנפעעג בָאה ךיא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא רעטצנעפ ןגעקטנַא

 | ...עבָארּפ רעד ךָאנ רעטַאעמ ןופ ןעמוקעג קידנבָאה

 ,ריילב רעדיװ ןוא ןירג ןוא םיוד ןרעװ וצ ןזיװַאב טָאה רבדנלעכב ןײמ

 ."עבָארּפ , ,?רעטַאעט ,, :טרעהרעד םָאה רע ןעוו

 טלַאזעג ריא טָאה סָאד :ךיא רעההעד -- ?טסיטרַא ןַא ריא שנעז ---

 םיא טיג !ָאנרַאל ...ענעשעק ןופ קסוּפָארּפ רעיא קידנעמענסיױרַא ,ןדלעמ
 !קסוּפָארּפ רעדנַא ןַא סיױהַא

  .ןושל טימ םױהרַא ךיא ןיב -- רבח ,קינײוװ טציא זיא סָאד ---

 .ןגיוא ענירג עניילק ענייז טימ ןָאפעג ץילב ַא טָאה רע

 ?ךייא ךיז טליװ ךָאנ עשז;סָאװ ---

 =ׁש סיוא ריפ ךיא !סיפענעכ ןיימ זיא םוחַא געש) עכעלטע ןיא ---

 גנופעטשרָאפ יד ןליּפש וצ טייקכעלגעמ יד רימ טיג ."רעביור יד, סרעל

 עירעלַאג יד ןסָאלשַאב כבָאה ךיא .12 ןיכ 8 ןופ טרעײנ ,0 זיב 9 ןיפ טשינ

 ?םוא ןעגנולײטּפָא עשיאיײדרַאוװגשיוה יד ןיא ןלײטרַאֿפ וצ (רעצעלּפ 180)

 ,קרעװ ןשיסַאלק ןבילוצ טנװַא םעד זַא ,טלָאװעג טלָאוװ ךיא רעבָא ,,טסיז
 2נערברַאפ ןוא קידבוט:םוי ןליפ ךיז םלוע רעצנַאג רעד לָאז ,ןרעליש בילוצ

 .דיירפ ןוא ןדירפ ןופ ןטײצ יד ןיא יװ ױזַא רעטַאעט ןיא טנװָא םעד ןעג
 יו ...ןשרעה טשינ גנומיטש עלַאמרַאנ ןייק רעטַאעט ןיא ןָאק 9 זיב 9 ןופ

 ןינע םעד ןוא ןפערט וצ דיז ךייא םימ ןעוועג טרעשַאב ןיוש זיא רימ דלַאב
 ףיוא ןרישזנַארַא סיפענעב ןיימ טזָאל ןוא טוג ױזַא ןיוש טייז ,ןרערמורַא
 .ןפוא ןכעלרעייפ ןקירעהעג ַא

 !רַאלק טשינ סע זיא רימ ?ךייא רַאפ ןָאט רימ ןפרַאד סָאװ ---
 15 ויב סַאג זיא ןײג וצ טָאברַאפ םעד טנװָא םעד ףיוא ןפַאשּפָא ---

 .12 ךָאנ טינימ

333 



 טלָאװ סָאד ...טגנַאלרַאפ ליפוצ לסיב ַא זיא סָאד !ַאקנעיטַאב ,דע ---

 טעװ ריא ןוא !העש 4 ףיֹוא דנַאטשוצ;םַאנסיוא םעד ןעמענּפָארַא ןסייהעג

 טשינוצ ןכַאמ טשינ העש 4 יד רַאפ טעוװ אנוש:ןכַאלק רעד זא ,ןריוואק

 טײטשרַאפ ,זיא סָאד !ןיינ ,ןיינ ?עיצולַאװער רעד ןופ ןעננוכייר ןגרעד עלַא

 : ...ןיזמוא ןַא ,ריז

 .טיקליטש רעכעלמיײהמוא ןופ טונימ רַאַּפ ַא ןענַאטשטנַא ןיא סע

 ,ןזָאלקעװַא פשינ ךימ ןעמ טעװ "טשינרָאג, טימ ןַא ,טליפעג בָאה ךיא

 .מסוװעג טשינ ךיא בָאה ןעגנַאלרַאפ וצ ס ַָא װ רעבַא

 .רענרושזיד רעד סָאה ןגייווש סָאד ןסירעגרעכיא

 ףיֹוא ןפעליב יד זַא ,םלוע םעד ןדלעמ ןביולרעד ךייא ןלעוװ רימי ---

 '5 ןיִב טנוװַא םעד ן רעלמעצי-י יסַאּפ יוװ קיטסיג ןענעז סיפענעב רעיא

 לןקידירפַאב קידעמטשלופ יא פעוװ ,ךיא ןיימ ,סָאד ...םונימ 19 םימ

 | !ןרעיוא עניימ טביוקנעג טשינ בָאה דיא

 -י .רעלַאֿפנָא רעקישכענ ןיימ טגָאז --- ?ןדירפוצ ---

 ןלעװ םדוק :םירבה ,ןעקנַאד וצ דייא טשינ רעטרעוו ןייק בָאה ךיא ---
 סָאד ..ןטקַארטנַא עלַאמרָאנ טימ ןליּפש גנולעטשרַאפ יד ןענַאק רימ

 ןציז קיאור םלווע רעד טעוװ ,סנטייווצ .ןטַאטשסיױא קירעהעג יוװ ;טפיײה

 א ךייא ךיז םליוו רימ !ַארוה --- טרָאװ ןייא פימו ...ןקוק ןוא ןכרָאה ןוא

 !םירבח ,ןָאש שוק

 :עצ קיצרַאהו ךיז ! טָאה א--- .רעגריב רעקיפולבסייה  ַארַאס רָאנ טעז ---

 ריא סָאװ ,רימי טקנַאד .,ַאנדַאל ,,ונ --- הלווע:לעב רעקיטכענ רעד שכַאל

 יוזער עמוג טכַארבעג טָאה סָאד .ןסירעצ קסוּפַארּפ רעיא ןטכענ בָאה |

 רק יי יי : ..ןעעז רימ יז ןפַאט

 -רוג .עיצַאסנעס עתמא ןַא ןפורעגסיוהַא סעיינ ןיימ ּוטָאה רעטַאעט ןיא

 ליײװ ,ןטעליב לָאצ עטלּפָאפ. ַא ןפיוקרַאפ ףרַאד ןעמ .זַא ,ןסָאלשַאב טָאה אק

 רעַריא יירפ ןוא קנַארּפו ןריצַאּפשמורַא ןרַאפ ןלָאצַאב ןרעג םעוו םלוע רעד
 יי יי עה וי - יי .ןסַאג יד

 א ַאניכַאמ -םוש ןיק ףיֹוא זַא  ,ןדלַאמעג :שירָאגעטַאק רעבָא בָאה ריא

 רעד .זַא ,טפירשפיוא יד .ןוא .ןַײגנייא טשֶיִנ. ךיא לעװ ןכיוָהבסימו ןוא סעיצ

 2.3 ן| םי ו א--- ןכַאמו ךיא ?עװ לּפעצ:ריסַאּפ ַא קימייצכײלג זיוא טעליב

 םלוע:רעד ידכ !םַארנָארּפ ןיא ןדלשמ ןוא טע5

 זיא שיפַא ןפיוא -גנולע טש רָאפ יד ןקוה קיאור לָאז

 רעד ןופ שינעביוֿפרעד רעד .טימי טעוו .גנופעטשרָאפ .יד זא ,ןענַאטשעג רָאנ

 ; ,ייי .12 זיב 8 ןופ -- ןײג טכַאמ
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 ;רָאפ ידו .רעכעלרעייפ  ַא רעײז ןעמוקעגסיױרַא זיא טנוװַאסיפעגעב רעד

 ."עשזָאל:רַאטקעריד רעד ןיא ןסעזעגנ ןעגעז טעיװָאסרָאג ןופ רעיימש

 ,זיא (!םשה ןעמל ךעלסיפנזדנעג ןיא ןיוש שציא) '"הלווע:לעב}, ןיימ

 ןוא עבַארעדרַאג ןיא רימ וצ ןעמוקעג ,ןיױשרַאּפ רעמלעטשעגכיוה השעמ
 ;יב , ...ןיא ןעזעג םנשצעל רע טָאה ""רעביור יד , זַא ,טגָאזעג תופיקת טימ

 =ענ טליּפשעג טשינ לָאמנײק טרָאד ןענעז יײז) "רעטַאעט יננעוופסעשזָאד

 .רעגרע טשינ זיפופחל קסװָארדנַאפקעלַא | יא ָאד ןליּפש רימ ןוא .{ ןרָאװ
 רעביא ןעמוקעג ןענעז רעײדרַאװגטיױה . יד רַאפ ןפעליב 190 יד ףיוא = |

 ?עג ןעמ ןיא יֵרעֶטַאפ" ןרַאפ ןעגניר יד טימ ענעצס רעד ְךָאנ .זַאמס 0

 ןעמענמורַא רימ ןטעבעג טָאה עטָאר עצנַאג יד זַא . ,ןדלָאמעג ןוא ןעמוק

 ןוא סעּפָאקָא יד ןיא ןרָאי ןגיק וצ טניולעג טָאה סע זַא ...ןָאפ שוק .ַא-.זוא
 :ענפיוא בָאה ךיא סָאװ טשינ ןײלַא סייוו דיא זַא ...גָאטו ןקיטניה ןּכעלרעד

 ןע יט סא עי עי יב . ...רעײדהַאװג יד רַאפ ןָאט

 קײטּפָא רעצנַאג א ױזַא .יוװ ןפוא רעֶד ,סיפענעב ןימ טימ לַאפ רעד

 עוצַארטסנַאמעד עכעלרעייפ יד ,ןרעליש ןעמונעגפיוא טָאה רעײדרַאװגטיור
 ;ע ר רעד ןופ רענעט ןעוועג ןענעז סָאד -- בָארעדהַאג רעד ןיא ריִמ.ייב

 ןגָארמ וצ ןיא ןעמעטָא וצ רעטסײל ןרָאװעג זיא סע יא עי צולָאװ
 : -- .םויק ןוא גַאטלַא ןופ תונויסנ עהעווש . יִד
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 ןיא-'הלשמומ םעסואָארקַאמ ןופ/ .דָאירעּפ "רעלַארעביל,, ךרעל רעד

 ןוא עיסורַאמ ןעמוקעגנָא ןיא סע .טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סָאטש

 טנַאקעג ןיוש ןעמ טָאה סַאג ןיא .קערש:טיוט ןופ דָאירעּפ רעצרוק ַאו

 רענלעז ןזײװַאב ךיז ןגעלפ 60 בלַאה םורַא .גָאטײב 9 זיב זיולב ןײגסױרַא

 ;וקעג ןענעז ?ירּפַא בױהנָא .רעפרַאװנליױק ןופ ךיז םורַא ןליוק ןעײּפש ןוא

 רעטסעקרָא ןופ ןעגנַאלק יד טרעהרעד דיז ןבָאה סע תעב ןֹוא ןשטייד ןעמ

 יד ןזיוװַאב ריז ןבָאה טָאטש ןופ ?ייט ַא ןיא תעכב ןוא ?ןייהר םֵא טכַאוװע

 ;טּפיוה רעד ףיוא ךיז ןכָאה ,יײמרַא סנט:2 םעד םלעהליוו ןופ ןעגנולײשפַא

 רעד ןופ ןרופ עטצעל יד רעלדרעפו עטרנּפענ;בלַאה ףיוא טּפעלשעג סַאג

 ...?טכַאמ , סװָארָאפיקינ עיסורַאמ רעקידנפיוקטנַא

 ףיכָאי .רר ןופ גנוניוװו רעד ןיא רעטצנעפ םייב ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ַאירַאמ -- יורפ סרָאטקָאד םעד םימ ןעמַאזוצ ןייטשנרא שטיוועיעגרעס

 רעזייק ןופ ריציפָא ןכיוה ַא ןופ רעטכָאט ַא ןעװעג זיא יז .ַאנװָארָאדַאעפ

 .טָאלפ ןכעל



 !ןטַאדלָאס עשיסוה עטצעל יד ןענעז סָאד !ַאנולָארָאדָאעפ ַאירַאמ -- 

 בַאה טשינ ײז רעמ ןלעװ רימ !סעכַאּפַאּפ ערעײז !ןלעניש ערעײז ןָא טקוק

 ײז רָאנ טפַאשקנעב יד טעװ יצ טסײװ רעװ ןוא ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ
 .טפַאשרַאפ זדנוא ןבָאהו יז סָאוװ ,ןענייּפ יד יװ רעשכייל

 שמיװָאנימַאינעװ ידַאקהַא ,ןשנעמיטנעס ערעייא םימ ףיוא טרעהו ---
 :ַָאירטַאּפ ןופ טפול רעד ןיא טעװעדָאהעגפיוא ריז ןוא ןריובעג ןיב דיא ---

 -עמ תמאב זיא רימ ןוא ,רידנומ ןשיריציּפָא ןרַאפ גנורעטעגחַאּפ ןוא םזיט

 ...םזיפַאירטַאּפ ןגעװ סעיצקעל ךייא ןופ ןרעה וצ ןצרַאה םוצ טשינ יװ

 -- ערנַאב ריא ןוא "טייהיירפ , ךיא ייב זיא ַאװָארָאפיקינ ַאיסורַאמ ביוא
 :ינֲע יד ןיא רַארּפש עמַאזנײימעג ןייק טשינ רימ ןבָאה ,?יימרא רעשיסיר,

 !סערַאריט עכלעזַא ןופ ןעײרּפַאב ןרעיוא עניימ ךייא טעב ךיא ןוא .םינ

 .סעיפַארגָאטַאפ טימ ענירטיװ ַא ןעגנָאהעג זיא סַאנ טייז רענעי ףיוא

 ןֹוא .עיטַאּפמיס ןייז טימ רעײדהַאװטסיוה ַא --- יז ןופ רענייא ףיוא
 ןופ ןרוּפש יד ןפכינרַאפ וצו חנווכ ַא םימ ,תועמשמ -- לרופפ ןטצעל ןופ

 :כעלרירַאנמוא ריא ןרעכיזרַאפ וצ דעלרעטיר ןוא םיא וצ טײקטנעָאנ ריא

 :םיוװ רעד ןיא טַאנַארג ַא ןָאטעג רעדיילש ַא רעײדרַאװג רעדו טָאה --- ּסייק
 | ...עגיר

 2הל ֹוצ ףיוא יװ ,סעיפַארגָאטַאפ יד ...ןטָאשעצ ךיז טָאה זָאלג סָאד

 .ץנַאנ ןבילבעג ,סיעכ

 םעד רָאנ .ןטונימ עצרוק ...דרָאקַא רעטצעל רעד -- ןעװעג זיא סָאד

 .רעטייר עשטייד ןזיװַאב דיז ןבָאה

1 

= 

 ןייז



 אניארקוא אנײטסַאמַאס .אזש

 ײעד ןגעוו ןעגנודֿפעמ ןעגנַאהעג טגעוו יד ףיוא ןענעז םורא העש ַא ןיא

 =עג טקידניקעגנַא ןענעז סע ."עניַארקוא רעיירפ , רעד ןופ גנוײטשטנַא

 רַאפ גנוקיטכערַאבכײלג, ,"ןפייהיירפ עשיטַארקָאמעד עתמא ,, -- ןרָאװ

 ."ןעגנוױשנַאטלעװ ןוא סנכיולג ,ןמכיש עלַא ןופ םַאנסיוא ןָא --- רעגריב

 :ריב ןשיװצ גנַאגמוא ןופ םיקלכ עכעלפע ןרָאװעג ןזיװעגגָא ןענעז ייברעד

 .םשוה ןרעדנוזאב ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןכָאה םיללכ יד טָא ןופ 2 ןוא .רעג

 ןיכעפָאש יד יעײּפש ןוא םסעקשטעמעס ןײק ןסע טשינ רָאט ןעמ (א

 .ךיז רעטנוא

 :ןושל ןשיסור ןיא ןעלדיז ֹוצ דיז ןטָאברַאפ זיא סע (ב

 360084806104 האג הה טס604408402 עסמע

 סָאװ ,ןעגנולעטשרָאפ יד ןעײנַאב טיירגעג ךיז ןעמ טָאה רעטאעפ ןיא

 2קעּפה ַא ןקידנע 8 ןיב לײװ ,ןסירעגרעביא ןרָאװעג ןכָאװ עטצעל יד ןענעז

 .ךעלנעממוא ןעוועג זיא לקַאט

 ןֹיא יקסווָאלאשיָאװ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןיא טפאשרעה רעלופ ןיא

 ?נַאקס ַא ןכַארבעגסיױא טָאה גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעטשרע רע
 ...הביס יד ןעוועג ןיב ךיא ןכלעװ ןו

 7 ףי

 ם ,לַאד

 ןסעזעג גנַאלנכַאװ זיא עּפורט .יד) -- ף כ י ת ןליּפש ןבױהוצנָא ידכ

 םענייא טימ ןעגנ וקעטשרָאפ) יד ןענעפע ןרָאװע; ןסַאלשַאב זיא (טיורב ןָא

 .ןסרַאפ סאקרוג ןופ

 .ּפָאק םוצ ןסָאלפעגוצ םולב עצנַאג סָאד שממ זיא רימ/ ייב

 ערעטצניפ ןיא יװ ןנעלעג ץנעגילעטניא עשיסוה יד זיא םישדח 4 --

 ןַאפעג םיב א גנַאלש א טלָאװ רימ יוװ ןעגנוהּפשענפיוא ךיא ןיב !ןרעלעק

 ןיא ,טולב ןיא סיוא טײג ןוא ןגָאלשעג טניל דנַאלסור ןעװ ,טציא ןוא ---
 :ָאק סע ןענַאװ ןופ ,טרָא עקיצנייא סָאד זיא רעפשרבײעניב יד ןוא ,רעמייא
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 ,דיל ןשיסור ןֹופ רענעט ,דַארּפש רעשיסור רעד ןופ ןעגנַאלק ןכליהּפָא ןענ

 -- ןצרַאה ןשיסור ןופ ןצפיז

 ןיא ןרעדולּפ יד עניב רעד ףיוא ןָאטסיױא ןרָאיטקַא עשיסור ןלעוו טציא

 ײב רעבייוװ עטלַא ןעלציק ןוא סונעגסנבעל רעײז ןפנעטַאּפמיא יב ןצייר

 | -- סעקטַאיּפ יד

 ָאד ךיא כָאה ,עבַאנפיוא עקיטנייה רעײז עלַא ןעײטשרַאפ ױזַא ביוא

 !ןָאט וצ סָאװ טשינ

 ןדלָאמעג טָאה -- ןלָאצסיױא טשינ קלח רעיא ךייא ןלעוװ רימ/ --
 יד ןיב ןלָאצ טשינ שיצקעריד יד סעװ טלַאהעג עטריטנַארַאג ןייק :אקרונג

 .ןרעוֶו רָאלק טשינ טעװ ענַאל עכעלמפַאשמריול

 טגערפ -- ?טנװָא ןטשרע םעד ןריפוצסיוא רָאפ ריא טגיל סָאװ ---

 .ןפייז עלַא ןיפ ןעמ

 !י?ןפרַאגנשרַאק ,, םוװָאכעשט --
 .ןכָארּפ ךָאװ א ןבָאה ףרַאד ןעמו !עגושומ ---

 ...ךיא גָאז --- ןבָארּפ 2 וצ געט 4 --

 .רעיושוצ 80 ןעמוק ןלעוו'ס ---

 !51 ןעמוק ןלעװ "ןַאמ סבייוו ןיימ,, ףיֹוא ץַא ,טריוואק ---

 :רעּפער םעד ןעמיטשאכ וצ עיסימַאק ַא ןביילקסווא רָאפ גייל ךיא ---

 .אקרוג ןדלָאמעג טָאה --- ןעגנולעטשרַָאפ 10 עטשרע יד ןופ רַאוט

 :רַא יד לעוװ ךיא !רַאושרעּפער םעד טמיטשַאב ,סעיסימָאק טביילק ---
 .גננוטכיר רעד ןיא ןעמענרַאֿפ ךיז טעװ רעטַאעט סָאד ביוא ,ןכַאמטימ טעב

 .רעביא ןבעל רימ סָאװ ,געפ יד ןופ טייקמסנרע רעד טכערּפששנַא סָאװ
 ...םיוא ךייא סלַאה סָאװ ,כייװ ַא טָאה ריא ---

 .גנולמַאזרַאפ רעד ןופ קעװַא ןיב דיא
 2נשדַאק ַא ,, ןיפ ןבָארּפ יד וצ ןטָארטענוצ רימ ןענעז םורַא העש 2 ןיא

 ירד יד , טלעטשעג טַאהעג רעירפ כָאה ךיא) ישזער ןיימ ןיא -- ?ןפרַאג
 יד ןופ םענייא וצ ןרָאװעג שנכעררַאפ ןזיא ?לקַאטקּפעק רער ןוא "רעטסעווש

 .(רָאו יירד יד רַאפ ??עטסעב

 :רירַאב רעירפ ןיוש רעד ףיוא ןָאטעג סעומש א ןרעג דיא טנָאװ ָאד
 :ירנרעד ןוא ןעגנימַאב עשירעפעש ןופ עמעט רעטרזחענרעביא ןוא רעט

 ענעי ןֹופ קימַאניד יד רעבָא ,ןעגנוטײרַאברַאפ עקינימרעטצרוק ןיא ןעגנוכ

 ןםילש ןקורדנייא ןוא ןשינעעשעג עקידנבעווש יד ןיפ גנונַאּפש יד ,געט
 יד ,פייקכעלקריװ יד :עמעטײרקיע רעד ןופ ןפערטוצּפָא ווורּפ ןדעי סיוא

 ,1918 געטטלירּפַא ענעי ןיא ןשטנעמ ןשיוװצ ןעגנויצאב יד ,ןשינעטלעהרַאפ
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 ,ןעגנַאגעג ןיא לקַאטקעּפס רעד .טפופרעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד
 .םעיצַאװַא עקידהדסכ ןופ טײלגַאב

 ."ןװַאמיטַארפ -- טליּפשעג בָאה ךיא
 .גגאהרָאפ םעד ןביוהעג לָאמ עכעלטע ןעמ טָאה סקַא ןפ:2 ן

 3 יג

 ירד עטצע? יד שכַארבעג ןבָאה ץרַאה טקיפײװעצ ןימ ןדנווװ עפיט

 .עניארקוא ןיא -- םישדח

 גנוריפפיוא רעד טימ ןקידנערַאפ וצ ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ןָאזעס םעד

 רעד ןופ טנעצַָארּפ 90 רימ קידנבעג ,סיפענעב ןימ וצ ?ַאללעטַא , ןיפ

 .עמַאננײא

 ?רעדנַא ןוא עיגָאלַאנָארכ יד -- טנַאטאב יװ -- טשינ קנעדעג ךיא |

 גנימענרעטניא יד א ך ע  ט םַא ש ס רי װ זַא ,תועמשמ .םיטרּפ
 רעשירעלטסניק רעד ןעוװעג זיא יקסװַאלַאטיַאװ ןוא ,עויטקעלַאק ַא ןעוועג

 זַא ,גנורקעמ ןימ ףיוא ןַא ,קנעדעג ךיא .רעגַאז:העד ?רעשילַארַאמ ,, ןוא

 .(סרעהרעד ךיא בָאה ,רַאופרעּפער ןימ ןיא טשינ ?ָאללעטָא , בָאה ריא
 ָאה א

 יד ::

 "!תחעל:תעמ ןיא ןיא טכאמעג ײקָאלג, | יא "ןכירנייה , :ןפרוװרָאפ לגָא

 -- ,עכַארּפ רעט:2 רעד ףיוא קינײװנשיױא טדערעג "רעד, םוועיערד

 םירבז רַאפ טשינ ליװ ןוא ,"טסקעט סריּפטקעש , טימ חומ םעד רע מיירד

 .?ַאללעמַא , ןכַאמ ןייז חירטמ ריז

 !ריּפכקעש דָאד זיא'ס ---

 !ןבָארּפ 4 םעדכַאנ ןכעג ןֹוא ןפנװַא 4 ןעײרפַאב דיד ןעמ םעוװ --
 .םיוצ געומי 8 טסַאה

 :תעמ 0 ַא טיוה ןופ ןכָארקעג ,םיהַא קעװַא .םמיטשענוצ בָאה ךיא

 .טנאזטנַא ריז -- ןוא תעל

 ם  ק סם ל ַא ה (פנַאטאב רעירפ ןייש סע בָאה'כ) זיא תמא רעד

 :ע ג ט ש י ג בָאה ךיא ןוא ,ןוחענ עלַא ןיא ןסשזעג זיא ?ָאללעטַא

 .ךיז ןיא טקניּפטרַאּפשנָא םענעגײא ןייק ןעניפעג ט ע ַא ק

 עג םָאה .ּפ רבח רעד ,רָאג זיב טכארבעגפיוא ןעוועג זיא עּפורפ יד

 ןָאזעס םעד רעבָא ,209/ רַאפ -- ?ָאללעטַא , טבַאמ רע זַא ,ןדלָאמ

 בָאה דיא ;ןטקַא ערעדנוזַאכ ןופ סַארגָארּפ ןטשימעג ַא טימ ןסָאלשעג ןעמ

 .(?ךיז טכוד) "ןישזָאגַאר , ןופ ןוא "רעד, ןיֿפ ענעצס ַא טליפשעג

 וצ ןיא ,רעקילָאהָאקלַא רערַאכלײהמוא ןַא ,וָאנַאּפעטס ,רָאיטקַא ןייא

 ןדלָאמעג ןוא ןגיוא עמלּפענרַאפ טימ דימ טקיקעגנַא ,ןעננַאנעגוצ רימ



 .רעפנזייפ ַא ןיא 800/ !ידַאקרא ,הכרב עטקיבעג ןיימ ףיוא םענ --

 טדַאפ ךיא בָאה טציא ...?ָאללעטָא , ןליּפש טגָאזעגּפָא ךיז טסָאה וד ןוא

 !ייקלָאפ שידיי , :טסייה סָאװ ןענַאטש

 .פשודיחרַאפ טקוקעגנַא םיא בַאה ךיא

 טםיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד -- !"דָארַאנ יקסיערוועי , ?"קלָאפ שידי

 ףיוא וויטַאמ רעשיריל ַא יוװ רעיוא ןרַאפ ןעגנולקעגּפָא טָאה רעכלעװ ,קורד
 :שדוח ןיא -- ןלעשטנָאלַאיװ ןוא ןעלדיפ עלַארעביק יד ןופ םעגורפס יד

 ףיוא ?כוי ַא ןיא לָאמ ןייא ץעגרע ,רעדיל סנורּפ ןיא ."דָאכסָאװ , לַאנרושז

 דירבסייא ןַא דָאנ -- ?יטסָאװַאנ,, גנוטיצ רעלַארעביל רעד ןופ טלַאּפש ַא

 לקיטרַא ןפרַאש שסרעסיוא ןַא רעדָא םָארגָאּפ א ךַאנ ,סַאה:ןדיי ןדליװ ןופ
 .?ַאימערװ עיָאװָאנ,, ןיא

 ?סיוא רעד רימ טָאה עגעלָאק ןרוכש ןײמ ןופ ןּפיק יד ףיוא לָאמ סָאד
 =ַאנ יקסיערוועי , ...חֹומ ןרעביא לַאנק רעטכירעגמוא ןַא יו ןפָארטעג קורד

 ישי , יצ תוכייש ַא רַאפ ?ָאללעטַא , םימ דָאזיּפע רעד טָאה סָאװ ?*דָאר
 | ?ײדָארַאנ יקסיער

 :עמָאק רעד ןופ גלָאפרעד םעד תעב קירֹוצ רָאי ַא טימ ןיוש בָאה דיא

 ןיא זַא ,רעיושוצ ייר ַא ןופ טרעהעגסיוא "רעטומלרעּפ ןוא שַאטַאּפ , עיד

 עצנַאג , יד ןגַארפעגנײרַא ךיא בָאה "רעפומלרעפ} ןופ טלַאפשעג רעד

 :רַאפ ןיא '"שטנעמ:סקלַָאפ ןשידיי ַא ןופ ןח ןוא טייקידלודעג ,טייקיטומטונ

 ...םרַאֿפ ןכעלכעלפרעביוא ךעלטנגייא ,ןרעלוּפָאּפ ןופ טלַאהניא םעד טפיס

 ךיא ...םעד ןיא ןסעגרַאפ -- ןֹוא טרעהעגסיוא ןטנעמילּפמָאק יד ךדיא בָאה

 תעב ,ןשפנורג ?עלַאנַאיצַאנ:לעיּפיצנירּפ} ןגעװ טכַארטעג טשינ ךיֹוא בָאה
 רַאדָאעט טריפעגפיוא קירוצ רָאו 8 עּפַאנק טימ םיפענעב ןיימ וצו בָאה ךיא

 ןייק טשינ ןעועג םייקשידיי ןיימ זיא רימ רַאפ .?ָאטעג עיינ סָאד , סלצרעה

 -- טיג ױזַא ,"גנוגיצרעביא עםיס, ןייקה טשינ ,?עמרָאפטַאלפ עשיסילָאּפ,

 פ ק א ה ַאזַא טרעינ --- ?אמח,, ןייק טשינ יוװ ,?טסנידרַאפ, ןייק טשינ
 ."רובעי אלו קוח , א יװ רעכאווש טשינ אלימב זיא רעכלעוו ,רובעי אלו

 :ײז ןיֿפ ןעגנורּפשעג ,המחלמ ַא טריפעג ךיא בָאה ןעמַאמ:עמַאט טימ

 ןוא ..ּפַארַא ּפָאק ןטימ טלעװ רעײז ןרעקרעביא טגָאװעג ,ןענַאּפשעג ערע

 ךעלצרעמש ןעמַאמ:עטַאפ דיא בָאה ײז םימי ןפמַאק ערעשיב עניימ  בילוצ
 יװ ,טסאהעג טשינ ןיא מבילעג טשינ ךיא בָאה םייקשידי ןיימ .טבילעג

 =זָאנ ענייז ,רעגניפפ ענייז ,ןעגנול ענייז טשינ טסַאה ןוא ששינ טביל רענייק
 ...רעכעל
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 :קיוא ןימ ןיא זעגנוקקעגּפָא טָאה "דָארַאנ יקסיערוועי , סוװָאנַאּפעמס

 ןופ ןכלעװעג רעפנוא גנַאלק רעטכירעגמוא ןַא יוװ ױזַא ןצרַאה ןטעפמַאפעג

 ןיז וצ םיוא טעז ןוא פרעטשינעגסיוא זיא ןבעל סָאד ווז ,ץַאלַאּפ ןפכופ ַא

 .קיבײא ןוא קידנעמש ףיוא ןדנוושרַאפ

 סָאד ןגָאלשעג טָאה יײז ןופ רעדעי ןוא ,ןסָאלפעג ןענעז געט יד ןוא א

 | .תובושת עײנ ןוא תולאש עינ טימ ןייזפס

 יד ןופ םענײא טימ טנעקַאב לָאמַא ךיז ךיא בָאה ןוועשאטקעב ייב
 :יקַאמ שטיװַאנַאװיא רָאדָאעפ --- טָאטש ןיא ןטַאקָאװהַא .עטסנעעזעגנָג

 עטרעדנוזעגּפָא ןיא ןסעזעג לָאמנײא טשינ טירדעבלַאז ןעגעז רימ .ָאקנעש
 :ןיא ךימס רע טָאה .ןכערּפשעג עסייה קידנריפ ,ןַארָאטסער ןופ ןטעניבכאק

 ןתמא ןיא טגעז ריא ,, :ףורסיוא ןַא טימ טשַאררעביא סעומש ַא ןיא לָאמ

 רעדָא ,טכַארטסיױא ןַא רעדָא זיא סָאד ?ששיװַאנימַאינעװ ידאקרַא ,די א

 ?ָאיסקַא רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןפירגַאב ךסי ַא ןקוקרעכיא זומ ןעמ-

 ..ךייא טימ טפַאשטנַאקַאב ןימ ןיב ןעמ-

 :"ַאה טשינ ,ןגיוושעג ןוא טשיוהיחרַאפ טקוקעג םיא ףיוא כָאה דיא

 :ַאטקעב רעבַא ,שסנרע סע טנימ רע יצ ,ךיז טלציוו רע יצ -- קידנעייטש

 ןדלָאמעג קידנכַאק ,טנַאה ןייא םימ םיא קידנעמענמורַא ,טָאח וועש

 רעשיטַאטש רעד ןיפ רעציזרַאפ רעד זיא שּמיװָאנאװיא רָאדָאעּפ --

 ."טייק עשיסור:קידתמא דנאברַאפ,, ןופ גניליײטּפָא

 רעקיזָאד רעד ןַא ,ןכעגוצ ָאד ןעמ ןומ גָאט:וצ:טניה רענעײל םעד

 ןופ דנַאברַאפ,, ןופ לַאוליפ רעטסמערטסקע רעד ןעוועג זיא ?דנַאברַאפ,,

 ביור ןופ גנוריזינַאגרָא ןוא עדנַאנַאּפַארּפ:םָארגַאּפ ענעפָא ;"קלַאפ ןשיסור

 ןייז ןופ םקנוּפ רעטשהע רעד ןעוועג זיא ןעמייה עשידיי רעביא דרַאמ ןֹוא

 .םַארגַארּפ;

 ןענעז ,קסוװַארדנַאסקעלַא ןיא טכַארכרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ

 ט שי ג --- "רנַאברַאפ , ןופ "טייקיטעט רעשיפקַארּפ , ןֹופ ןלַאפ ןייק

 ,ךיא בָאה ,גנודלעמ סוועשַאמקעב קידנרעהרעד ,רעבָא ,ןעמוקעגרָאפ;

 רעד טימ טרָא ןופ ןַאמעג קוה א ריז ןוא ןגיוא יד טצַאלנעגסיֹוא ,אמתסמ

 טַאה װעשַאטקעב ןוא ,טלטיוררַאפ ךיז טָאה ַאקנעשוקַאמ ...סיורָאפ ל עציולפ

 :ןבעגעגוצ קישסַאהי

 1 ל

 ןעק ךיא לײװ ,שגָאזעג טשינ רעירפ לָאמנײק ריד סע בָאה ריא --
 רַאדַאעפ ?ליײװ ןוא ענַארפ רעד ןיא טײקראבליפ ענעבירטרעביא ןײיד

 רעד ןופ "טייקיטעט , יד טָאה רעכלעוו ,רעציזרָאפ ַא זיא ששיװַאנַאװיא

241 



 רע יֹװ ,גנוטכיר ןוא טסיײג ןרעדנַא ץנַאג ַא ןיא לרופעג גנוליײשטּפוא רעגיה

 .טמא ןייז םיול ןריפ טלַאזעג סע טלַאװ

 זויָאס , :גנושאררעביא ןופ ךיז וצ ןעמוק וצ זיװַאב טשינ בָאה ךיא

 :אטקעב עכעלפע יד יװ רעקראפש ןעװעג ןיא "יעדויל ךיקפורגָאנניטסיא

 :רוק ןיא שלָאװ ךיא ןַא ,ןסָאלשעגסױא טשינ ןיא סע ןוא ,רעטרעוװ סוועש

 .ופעניכַאק ןופ ןפָאלעגקױרַא םורָא ןשונימ עצ

 יעכעלנײּפ רעד ןופ טריפענסיורא ךיס טַאה ַאקנעשוקַאמ רעכָא
 .עיצַאומיס

 :ןדלַאמעג ןוא טרָא ןופ ןבכיוהעגפיוא ךיז טָאה רע

 יצ טשינ ריא טרעהעג ,ךײא ליפ ןוא ךױא ןעק ךיא שייוװ יו ---

 ?ףנערענפיוא עפיש רעײא ןוא ,עיצַאזינַאנהַא רעשישילַאּפ םש ן ײ ק

 ףיוא ןעײל ןוא קיטקַארּפ רָאי 98 םימ טַאקָאװדַא ןַא ןיב ךיא --- טייק

 טשינ ןעמעגמויא ךיא זומ -- ןצרַאה ןיא ךיז םופ סע סָאװ ,ץלַא םינּפ ַא

 ךימ טלָאװ עכלעוו ,ײטרַאּפ רעדנַא ןַא ןופ ײטרַאּפ ןיימ וצ גנויצַאב ַא יו

 -ךעלנעזרעפ ךייא ןיפפ גנויצַאב ַא יוװ טרעינ ,טרעמיקעג רַאה א ףיוא טשינ

 ןפַאה וצ טנורג א יקסוװערַאמ טסיטרַא רעד טָאה יצ .דעלנעזרעּפ רימ ֹוצ

 ײױבָא ,ןשרָאֿפ וצ טרָא ןַא ָאד טשינ ןיא ָאקנעשוקַאמ טַאקָאװחַא םעד
 טנײלעגפיוא טשינ טולָאסכַא ךיא ןיב טײהנזעװנָא ןיימ םיא ןפרַאווגָא

 !שפיוװעיעגרעס ןיטנַאטסנַאק ,ןגיונרַאֿפ וצ ךימ דובכ םעד בָא ךיא

 א טנאוו רעד ףיוא רעגנעה ןופ טוה ןיז ןעמונעגּפָארַא טָאה רע
 .םנַאה יד ןוועשַאטקעב טקערטשע;נסיוא

 ײנעקַארשרעד טימ ,טגַאה ןייז קידנזָאלסױרַא טשיג ,טָאה װעשַאטקעב

 :רימ וצ ןדנַאװעג ריז ןנייא

 :יא רָאדָאעפ ןענַאדנופ ןזָאלקעװַא טשינ דָאד טסעװ וד !ידַאקרַא --

 ריד רעלקרעד ךיא !גנומיפש אזא ןיא ,טנעמַאמ אזא ןיא ןשמיװָאגאװ

 שטנעמ רעד סָאה ,ןַאט ײװ ןָאק ריד סָאװ ,םעד םעלַא ֹוצ זַא ,שירָאגעטַאק

 טשינ תוכייש עטסלַאמינימ ןייק

 ףדא ןייק טשינ ריא טנעז ,סנפשרע !ששיוועיעגרעס ןיטנַאטשסנַאק ---

 -- סנפייווצ ןוא !טנעדופס ַא סיקצישזארטעיפ ןוא טסירוי ַא םנחו ,טַאקָאװ
 !קנַאב:סגנוקידלושַאב רעד ףיוא טשינ דיא ןיכ -- !רקיע רעד ָאד זיא סָאד
 עא ןופ גנורעּפרעקרַאֿפ א ןעװעג טציא ןיב יקסװערָאמ ןיא רימ רַאפ
 ףור , ;ףירגַאב ןטימ ןענעכײצַאב רימ סָאװ ,ןוויטָאמ עטסעב ןוא עטסנעש
 ןעמַאזוצ םיא שימ טבעלעגרעכיא ףיש וצ בָאה ךיא .?ץנעגילעמניא עשיס

 ונעװ ןפכַארט לָאז ךיא זַא ,סיָאטסלָאפ עדייב ,,ןווָאכעשט.,ןיקכװעיָאטכָאד
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 טשינ ןיא ,סדנאלסור בא ?סנעמעװ :;:ד יז ט נג ע ר פ !אנוש רעט

 ןופ עגַארפ א סע ןזיא ,רעכעלנעזרעּפ ןיימ ביוא ;ןפמעק' וצ טרָא סָאד ָאד

 ריפ רעכיא ןייז םחרמ ךיז ןטעב טשינ םיא ?עוװ ךיא ...ןוא ןסיװעג ןײז
 .םיא ןגעק ןיב ךיא סָאװ ,תולווע יד רַאֿפ םנכערברַאפ עניימ ןבענרַאפ ןוא

 .ןעגנַאנַאב

 :רעפיברַאפ א יקסװערָאמ ןיא ,סיוא ךיז טזָאל ,ָאד טציא .שרעדנַא םיא

 :םיורַא ךיז טָאה קיטײצכײלג רעבָא ,גנַאגסיױרַא םוצ קעװַא זיא רע

 =ַא ג ַא װ ' א דָא ד ַא ע 9, ;ןװעשַאמקעב יב ןוא רימ יב ןסירעג

 .7!ש ס י װ

 ַאד ןיא ,טקידנערַאפ ךיז טָאה ןַארַאטסער ןיא טנװָא רענעי ױזַא יו

 .םנדיז ןיײז ןופ םישרּפ יד טרעהשגסיוא כָאה ךיא :קיטכיװ טשינ ךיוא

 |כ ע 7 נג עז ר ע 9 ןײמ ןיפ ןוימַאס יד ןעמוגעגפיוא טָאה רע ;הריר"

 ףטָאס ַאיַאנרָאשט2 ;ףירגַאב ןראפ רעדיוש -- ןשישילַאּפ ןיולב טשינ ---
 ."אינ

 ןרָאװעג םליצרעד תויטרפכ ױזַא ץלַא סָאד ןיא םסָאװ בילוצ רעכָא

 | .אקס ןופ "ע ר עג יד ןכױהעגנַא ךיז טַאה סע יװ ,םעדכַאנ ץירוק

 ?טורַא ןענעז ןסאג יד רעביא ןוא "אניַארקוא רענײטסָאמַאס ,, סיקפרַאּפָאר

 :ץפ ןיא ןַא ,קורדניא םעד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,"ןענַאמַאפַא , ןעגנאנעג

 ףרָאלַאמ, עכעלטע טָאפש ןרעביא עכַארּפ ןופ ןפָאלעצ ריז ןענעז רעטַא
 :קַאס רעדָא סירַאקנַאקנעּפרַאק ןופ ןעמויפסָאק יד ןיא ןשסירַאכ ?"עשיס

 :לעלַא ןייק זַא ,שיפא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה --- גנוריפפיוא ןַא סיקסנַאגַאס
 עשיטיר ןופ ןירעגניז עטמירַאב יד ,ַאיַאקציװעלּפ טמסוק קסװַארדנַאס

 :סטיַאינַארַאבז ,, ןופ ופייצ רעד ןיא .ןסנַאמַאר:רענײגוצ ןוא רעדיל:סקלַאפ

 ?םיוא טרעצנַאק סָאיַאקציװעלּפ טָאה ?"יװָאמ םָאקסייפאר וז ַאקיַאל איס

 טמוק ןגעקטנַא ןוא סאג ןרעביא ךיא ײג ...הלודנ ערעדגוזַאב ַא יװ ןעזעג

 םסעּפע רימ טעז רע ,רעלדניירפ דיז ןסירגַאב רימ .ָאקנעשוקַאמ ןָא רימ

 ..ןזָאלבעגנָא ...ןדירפוצמוא ..שפג:תמנע ןַא טאהעג טלָאװ רע יװ םיוא

 ?רימ ךיז טכוד רשפא

 ?ָאנַאװיא רַאדַאעפ ,טרעצנַאק ןפיוא ןגרָאפ ךיז ןפעדפ רימ ---

 | ?שטיוו
 :ץ?רעטנוא ןַא טימ רע טגערפ -- ?טרעצנַאק | כ ? ע וװװ ףייא

 .שודיח ןופ קורדסווא םענעכַארטש
 רע סָאװ טניוטשרעד קיטכירפיוא ,ךיא גַאז -- איאקציוועלּפ ---

 ."הלודג, רעד ןגעװ טשינ ךָאנ טסײװ

3 



 פימ רךעלדניירטמוא רע טשפעווק -- ?ַאיַאקציװעלּפ ַאקַאפ ַאקאי --
 .ןרעמלוש יד

 ;וה ןופ ןירעריפסווא עטסעב יד ?טשינ ריא טנעק ַאיַאקציװעלּפ ---

 !שמיװַאנאװיא רָאדָאעפ רימ ןופ טכַאל ריא !דיל:סקלָאפ ןשיס

 ,ןוא ,"ןַאדכַאב} -- טרעײנ ,"רָאדָאעפ , טשינ ךימ טפור ,תישאר ---

 טשינ גָארטרַאפ ןוא ןטרעצנָאק עשיּפַאצַאק ףיֹוא טשינ ךיא יג ,סנפייװצ

 .רעדיל עשיּפַאצַאק ןייק

 עדײב יד ןוא ָאכעשט ,יקסװעיָאטסָאד -- ?םעּפַאצַאק , יד ןגעוו

 ןופ דנַאכרַאפ,, ןופ רעציזרָאפ גנַאל טשינ זיב םעד דיא בָאה םיָאטסלָאש

 ...ןגערפ וצ ןזיוװַאב טשינ "םייל עשיסור קידתמא

 ור רעד ןופ רכז רעד ןעזעגסיוא קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא פָאה ױזַא
 .עירעּפמיא רעשיס

 !רדב הכשי הכיא

 יי



 "!ינקרוּפ חמציו, ןָא .אש

 .געט עגנַאל טגלַאפרַאפ ךימ טָאה "דָארַאנ יקסיערוועי , םװָאנַאּפעטשס

 8090 רַאפ ןַא ןרעלקרעד וצ ןײז םירכדכ ךדיראפ טשינ ףרַאד ךיא

 רענעײל ןרַאפ ןכָאה רימ סָאװ ,םעד םעלַא רָאנ) עסַאקײטנװַא רעד ןופ
 ,ןעגנובעלרעביא םסרבד:לעב רעזדנוא ןנעוװ ןעגנעדב וצ ןזיווַאב ןיוש

 (ןריפסקעש ןיא -- ןעגנוכײרגרעד עסיועג ןֹוא -- ןעגנובערטש

 ;רעד וצרעד קידנעײז טשינ ,?ַאללעטַא , ןיא עניב רעד ףיוא ןײנסױרַא ---

 טלָאװ ךיא סָאװ ,טירש ַא ןעװעג רימ רַאפ ןיא ,םיירנענוצ ןוא ןססָאװ

 ןופ רוּפש ןייק ,ןמיס ןייק ,ןפָאש ןייק ןוא ;ןעקנַאשעג טשינ לָאמנייק ריז

 טשינ יאדווא ןיא יאדווא ןוא ןעזעגנייא טשינ ַאד ךדיא בָאה "םזילאעדיא

 א ןעועג סע ןיא רימ רַאפ ..ץיח יפלכ ןצעמע "ןוייװַאב ,/ וצ טניימעג

 !טייקכעלדנעטשראפטסכלעז

 יש ֹוִג ---- קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ךירמש א --- גמ וו ק ֹכ ע 5 ד נ ע מט ש ;ר ַא פ ט ס ב עז יד טָא זיא וָאנַאּפעשס רבח ןײמ רַאפ רעבָא

 טלַאטשעג יד לַאפ םעד ןיא ןעזרעד טָאה רע :רעכעלנעזרעּפ ,רענײמ זיולב

 .ק 5 ָא 8 ןופ --

 רעיוהעגמוא ןַא טכַאמעג ןדנעטשמוא ענעי ןיא סע טָאה רימ ףיוא
 טנווָא םעד ןיא טנַאמרעד דךיז כָאה ךיא {"קלָאֿפ שידיי , :קורדנייא ןפיט
 !בָאה רערעהוצ קילדנעצ עכעלטע יד יװ ,קירוצ רָאי 8 טימ ענליװ ןיא
 ;זָאקײישט רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןטימ ןעננוזענטימ שגווָאניא תועוכש
 ןײד גַאז ךיא , :ץפיז ןקיטלמעד ןיימ טקיפרעד כָאה ךיא ;ןווימָאמ םיקס

 | | *!דיפ ןייד גגיז ךיא ,ריש

 | | ?יײקלַאפ, -- דעבַא

 :ןק דיא לָאז -- רעיוט ,לסעג ,ךַאילש ןכלעװ דרוד ?סע זיא וװ --
 ?םיא וצ ןעמ

 ,ןרעטלע יד ןגָאז וצ גינעג ןעװעג טלָאװ רעירפ 12--10 רָאי א טימ
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 ינעוו הלאש יד ןוא ,רחוס א ןרעװ קיטכירפיוא ןוא טסנרע ליװ ךיא זַא

 דַאנ ןרָאװעג טרעפפנערַאֿפ טלָאװ לארשי ?לכ םֹוצ םייקידעהעגנָא יימ

 .ןענַאמשטנַא ןיא יז רעדייא

 !טציא -- רעבָא

 דךיז ןכעג עזרעד ךיא תעב ,יכבל לככו ישפנ ?כב -- דיי ַא ןיב דיא

 זַא ,רעהרעד ךיא תעב רעבַא ,"ןשטנעמ עשיסור:קידתמא ןופ,, שאר םעד

 יזַאדכַאב ןפור ךיז ליװ ןוא טרעצנַאק 'ןשיּפַאצַאק, ןופ טפיױלטנַא רע

 .2!שטנעמ רעשיסור , ַא -- ךיא ןיב ןַאד ---

 ,טםוּפ ןיא ןצרַאה ןיא :עזָאפרַאמַאפעמ עדליװ ַא תמאב ןיא סע

 !רעטנָאלּפ ַא -- טייקידײל רעד ןיא ןוא !שינעטסיװ ַא ;קידיײל

 :ץנ ןטקידײלעגסיױא ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה ןלונ ץוש רעבלַאה ַא

 !ײז ןבענ רעפיצ ןייק ַאטשינ -- ןיא טימ

 ,עגעבענעג יד ןיא ,טייקכעלקריװ ןיײימ ןיא --- "קלָאפ שידיי , זיא

 2 צ+ רעד ןיא סָאד ...רעדָא 70, ןייא ךַאנ -- ןדנעטשמוא עטערקנָאק

 ?זעגַאילימ --- ןיא ןעלדנַאװהַאפ טשינרָאג, לָאמ 0 יד טעװ סָאװ ,ר ע פ

 .פסווועג פשיע סע בַאה 6 ךיא

 !ןטקַאפ ןבָאה טרעפטשנעעג ןוא טםדערענ

 טימ ןענליװ ןופ העידי ַא ןנעוומוא ךדרוד ןעמוקעג זיא ינוי ףוס ךרעל
 ..רעפומ ןיימ ןברָאטשעג זיא קירוצ םישדח 0

 רימ ןיא ,עלהנה ךעלנעזרעּפ רימ סָאה העידי יד ןבעגעגרעביא

 ;טכירַאב ןצרוק ריא ןופ עזַארפ עטצעל יד ןרעיוא יד ןיא םנגילק

 / טכירכַאנ יד ריד סָאה סָאװ ,יד ןייז טפרַאדעג סע בָאה דיא , --
 ...?טכַארבעג

 ןעװ ,טסירפ ריא ןוא ןרערש סעמַאמ רעד טנַאמרעד ריז כָאה ךיא

 :עהעגוצ ךיז רעטַאפ ןכַאנ געט?העבש יד תעב ןינמ ןקיבוטש ןיא טָאה יז

 | ---.שידק גָאז ךיא יװ ררח ןטיײװצ ןיפ רעהו

 חחיפ ילכח עריא רַאפ רכש ליפ ןייק ,דיחי:ןבכ ריא ןופ דיירפ ךס ןייקי

 ןיפ יז פַאה געוטרעטומ ריא ןופ תונויסנ עשינַארש ערעווש יד רַאפ ןוא

 ןיא שידק תוקבד ןוא ץרַאה טימ גָאז ךיא יוװ ןרעה ןוא ,טַאהעג טשינ רימ

 עפסערג יד ןזיא -- רָאי 20 רַאפ תחנ רעקיצנײא ריא טשינ ביוא ,ןעוװעג

 .רָאי 19 עטצעל יד רַאפ הלודג
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 ,שינ :עטערעג יד ,ליח תשא יד -- יז טָאה שידק !ייק ךיז רַאפ רעבָא

 טרעװ טלַאטשעג יד) רָאדַאערָאפ ַא ןופ רעייפ ןוא ןליוװ ןטימ עגעדי יד

 רענײק יז טָאה םישדח 10 -- !טגרַאזאב טשינ -- (!טרזחענרעכיא ָאד

 .ןעוועג ריכזמ ומשינ

 סעד ןזיװעגנַא רימ טָאה ןעמ ...שרדמ:תיב ןיא ןפָאלעגקעװַא ךיא ןיב

 שדוח א ןַא ,ךיז טכוה !תיקפס !תובשחמ  !תונויער ..?סעג סָאד ,געװ

 -- ןײז טעװ שידק ןימ ןוא ?טשיג שידק ןייק ןעמ טגָאז טײצרַאי ןרַאפ

 ?לוליח א רשפא ,הלמכל הכרב ַא ,לופ סּפ

 ?ָאז -- רקיע רעד !םיטרּפ ףוס לכ ףוס דָאה 6 ןענעז סָאד -- רעכַא

 -- יעמַאמ ןיימ רעביא ןּפָארשפ:רעיורפ רעד ןסילפנירַא תולבא ןופ םי ןיא

 םלוע ןפיוא ןענַאילימ ןשיװצ ,רענעסיוטשרַאפ ,רעטזָאלראוורַאפ רעד
 ריז טעװ רענעייל רעד ...םיטמ ןָא -- ןײלַא רענייא ענעמוקעג -- תמא

 זיולב םע ןענעז לײװרעד ...ןטקַאפ יד ןעזעגסיוא ןבָאה סע יוװ ןסיוװהעד ךַאנ

 .מימעג ןיימ ןופ ןעגגומימש

 טַאה הליפת:לעב רעד .ריא ךָאנ ההכזח א ןכַאמ ןפעבענ בָאה ךיא

 דיא רעדיא ..."הנבש רובעב) ןעמָאנ סנדייז םעד טרעטנָאלּפעצ לָאמ ייווצ

 +רעמנוא חור רעד טָאה ,"ןימינב 'רב םהרבא, :ןגָאזוצרעטנוא ןזיװַאב כָאה

 -ןפוהעגסיוא (שילַאּפ ןיא) סע ןטיײװצ ןופ טָאה סָאװ ,ןַאמ ןגנוי א טקידעג

 ווא ןי ח ַא קידנקוק ,טָאה שמש רעד ןוא ."ןימינב 'רב  ידַאקרַא

 ...רעשייוו ןרָאפ וצ יױזַא יװ טסוװעג טשינ ,ק י רו צ

 זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ .טקעדַאכ סייווש רעטקַאק ַא טָאה ךימ
 דובכה אככ םיײב טראוו םסָאװ ,זעמַאמ ןיימ טסיוטש ןומח ןֹופ רעצעמע

 | | ..אבה םלוע קלח ןפיוא

 :ַאמשעג לײװרעד ךָאנ ןיא קיפײװ ןוא רעצ ןופ רעכעב ןיימ רעכָא

 | | .רעלופ ַא ןענ

 ףךיא בַאה -- סקיטשהעד טשינ ךיז רועיש ןוא -- םיא ןופ ןכַאנעג

 .ןגָאז:שידק ןתעב

 !םידיסח -- ןעגעז ײז

 | !דננתמ ַא -- ןיב ךיא

 .םורַא טליפרעד ךיא כָאה ,"שדקתיו ,לדגתי, :ןבױהעגנַא בָאה דיא זַא

 | -."שדקתיו ,לדגתי, ;ןבָאה ןפרַאד ײז :ןליװמוא --- דיז

 רעמיײיװ קעװַא ןוא "יתוכלמ רילמיוה םוצ ןעמוקעג ןיב ףיא זַא ןוא

 סרעדנעפש יד ןיא  ײרעּפַאלק אזא ןרָאװעג זיא ,"ינקרוּפ חמציו ,, ןָא

 ...זַא ,ןשיפ ןוא
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 ...זיולק ןופ ןפַאלענסױרַא -- ןוא טקַאהעגּפָא שידק םעד בָאה ךיא

 !טשינ ךיא סייוו --- ןרָאװעג זיא ןשמרָאד

 !טשינ ךיא בָאהו -- ןלויצרעד וצ ךָאנ

 .טריפעג טשינ -- "לארשי ללכמ םוצ ךימ טָאה ל ס ע ג ס ָא ר

 :יה יד ןוא ,קיטכיװ יז זיא "ינקרוּפ חמציו, סָאװ ,םיאורב יד ביוא

 טוָאל טמאמ ןײז ךָאנ תולבא רעד ןיא "דננתמ) ןגנוי ַא ןופ ןרערט עס

 ףרַאד רעוװ ָאט ,"ןדיי עקיטכרַָאפספַאג, ןענעז יז ביוא --- קיטליגבײלג ײז

 ?"םימש תארי , רעיײז ןכָאה

 דימ יװ ,ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיכ ,םינינמ ערעײז ןופ ןסױטשעגפױהַא = |

 .ץרַאה ןרעביא ןגָאלשעג סנקעטש טימ ןעמ טלָאװ
 'ור רעד עכלעוו ,טנַאה ןיא לּפע ןפימ ןעמַאמ ןיימ ןופ טלַאטשעג יד

 =נָאב רענליװ ןופ ןָארעּפ ןפיוא טלעטשרַאפ רימ ןופ טָאה וויטַאמַאקָאל ןיפ

 רעהפיוא ןָא ןוא םוטעמוא טָאה ךימ ...ןדנוװשרַאפ שציא ןיוש זיא ,ףיוה

 רעטניא ןײלַא ןענַאטשעג ןיא יז ...םיכירכת ןיא טלַאטשעג ַא טגלָאפרַאמ

 :דַאמ  ,קיאור ןעװעג ץלַא זיא םורַא ...?זדניאנפיופ סנילקעב ףיוא םיוב ַא

 עריא ןופ ייקסײװ רעד רעביא זיולב ...טייקפרעטשענמוא ןיא טרעוװילג

 ײװצ םלנגעלשעג ןצרַאה ןופ ןוא רעכעלנגיוא יד ןופ ךיז ןבָאה םיכירכת

 ...םולצ -- ןצרַאה ןופ ,ןרערט -- ןניוא יד ןופ :ךעלמעדעפ עלעקנומ

 רכק ןקיטײצירפ ןיא יז טָאה ןעמ !ןבירטרַאֿפ ןבעל ןופ יז טָאה ןעמ

 ןיא ,סרענופ עלַא טימ ט םטליפעג טציא ךיא בָאה סָאה --- ןסױטשעגּפָארַא

 ,1919 טסוגיוא 12 םעד ןָאגַאװ ןיא טליפרעד בָאה ךיא סָאװ ,קיטיײװ רעד

 ןנייא עניימ ןופ ןביירשרַאפ ןוא == ןיימ ןקיּפ ןביוהעגנַא רעטציא טָאה

 םעיצַאניצופַאה ...קנַארק זעװרענ ןרָאװעג קפס ןָא טלָאוװ ךיא .ףָאלש םעד

 רעד ןָאק ךיא זַא ,קנַאדעג רעד .טייקכעלקריוװ ןיימ ןקעוו ןביױהעגנַָא ןטלָאװ

 טושּפ ךימ טָאה ,גָאט ןיא םישוידק 8 ךרוה וליפא ןייז יירפ טשינ ןעמַאמ

 שַא טימ ּפָאק וימ טשינ ךיא לָאז יצ ,טכַארטעג בָאה ךדיא .טנקאפרַאפ

 סָאד םָאװ ןגערפ ןלָאז ןשטנעמ ןַא ,טָאטש ןרעכיא ןזָאל דיז ןוא ןפישַאב

 -כז ריא םורַא יױזַא ןוא ,ןעמאמ ןיימ ןנעוװו סעּפע ןרעהרעד ןוא טײרַאב

 זַא ,קנַאדעג רעד טשינ ןעוו ,ןָאפעג ױזַא רשפא טלָאװ דיא ?ןענַאמרעד

 עיצַאזינעצסנױא עלופמקעפע ןַא , ?כ םדוק ןעזנייא םעד ןיא ןלעװ ןשטנעמ

 :ארטַאעט ןײמ ןיא טנעװקעסנָאק ןיב ךיא זַא ,ןבעגוצ ןוא "תולכא ןופ

 ...םייקשיל
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 -- רעדלעװ ןוא רענטרעג ,ןסַאג רעביא טרעדנַאװעגמורַא ךיא בָאה

 .ענושמ:בלַאה ...ר : ט ײ ר ד ע צ ַא -- רעטקיניּפעצ ַא ,רעטשימעצ ַא

 טכוד ,כַאװ רָאּפ ַא ףיוא) קסװָארדנַאסקעלַא ןײק ןעמוקעג ןיא
 :ָאטַאב וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רימ {ג גוי ַא ר ַא ? ק -- (?דיז

 םיפד עניימ ףיוא סיוא ךיא דיימ "עּפָארײא ךרוד ריצַאּפש , ןכַאנ זַא ,ןענ

 -- עטסערג יד וליפא -- רעליּפשיױש ןופ ןטערטרַאּפ יונעג ןרעדליש וצ

 | .ןעגנוטסייל ערעײז ןוא

 ט ַא ה י * ז ַא)) /. יקסװאלסַאז ף ל ָא ד װ ר ןוא גנװ ַארַאלק
 יחּפשמ רעד וצ ןרעהעג -- (ש יפַא ןפיו א ן ס ײ ה ע 2 ר ע

 ,ןבעגוצ ךיא זומ ייברעד .בַאמשקאמ:טלעװ ןיא ןרָאיפקַא עטסערג יד ןופ

 ,םעד ןופ טײקיזַאלרמלוק רעד ןיא טקייװעגסיוא ןעוװעג זיא יקסוװַאלסַאז זַא

 בָאה ךיא זַא ..."רעטאעפ , :ןפורעג ךיז סַאג רעשידיי רעד ףיוא טָאה סַאװ

 ײמש ךיא זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיִז טָאה ,לָאמ ןטשרע םעד ןעזרעד םיא

 :זעיירש םינינמ ןוא סרעדנעטש ןיא ןשיט ןקיוּפ ריס םורַא ןוא ,שילַאּפ ןיא

 פמ םס נג י ק, -- ןעוועג זיא לקַאמקעּפס ןיז ןיא -- "!!ינקרוּפ חמוציוע

 ..ה 2? י פ ת ןעװשג זיא שילַאּפ ןיא יוװ ,רעמ טשינ

 ןלארטש ןוא ןעקנופ טיירּפשעג עניב רעד ןופ טָאה ךיז טימ רע רעבָא

 ריפ קָאװ ,עיגרושיפ רעטספיט ןוא .םייקרעביוז רעשירעפעש רעכיוה ןופ
 .ןכיוה עשידרערעביא וצ קעװַא גוצמעטָא ןטשרע םייב

 !רענעייל ,ןרעקמוא םיא וצ דיג ךָאנ ךיז ןלעוו רימ

 ןבָאװה סָאװ ,| פט ק א 8 עקידנפיול ערעזדנוא ןופ םיפד יד ףיוא

 טלעמשענוצ ןוא תוקאש ענעסַָאלפעגנָא עניימו ףיוא תובושת יד טכעװעג

 וופ םָארפש רעד ןעמוװשענפיורַא זיא --- ?ןלונ, עניימ וצ א םעד

 .ןבעל --- ןיא ןוקית ןוא ןבעל ןיימ

 !ר ע ש ַא ע ש -- רעדיװ ריז רַאפ אה רימי

 !רע פ ַאע פ שי ד ײ -- לָאמ סַאד

 :עג ךיז ןבָאה סנדָאב ענירג ןוא !ןדנוװשרַאפ זיא שינעטסיװ יד ןוא
 .םילבעג ןבָאה ןעמפַאּפ ןוא ,םירש עקידרעטייוו עניימ רעטנוא םיירפו

 עמריניפאה -- ןעועג זיא --- ןיקסװַאלסַאז וצ ךוּפיהק --- גנוי ַארַאלק

 תוא ןפצעל ןזיב ןמשרע ןופ -- ? ק ַא סט ק ע פ ס ןיא רומלוק עשינעצס

 .גנאלקי ןוא

 יול עכעלטייהניא טשינ םנח ,רעליפשיוש עקיספַאלקטשרע ייר א

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ;עטבאנאב:קישולבסופ -- רעבכָא ,ןפוא ןוא ליטס רעײז
 יריד ןפבַאנַאבכיױה ,ןטריניפוה ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטסעקרַא
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 -- רעטרינילּפיצסיד:גנערפש רעבַא ,רעסיורג ןייק ששינ -- רַאכ ַא ןמנעג

 וטינ ַא ןומ רעפסָאמטַא רעד ןיא שדיפעגנירַא טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאד

 ,רעשירפ ןופ םולפוצ ַא סליפרעד ךעלכעטשכוב בָאה ךיא ןוא ,רעטַאעמ

 .ןעננופ עמפמורשעגנייא עניימ) ןיא טפו5 רעקידחיחמ

 !סקַאדַארַאּפ רעכעלביולנמוא ןַא --- ןוא

 ןבָאה ,"רענַאשז ןטכײל ןפיוא טקוקעג טשינ ,ןעגנולעטשרַאפ יד

 תו

 דעי

 ו- םטקינירעג ןוא טרעטפולעג .טָאה סָאוװ ,רַאטקַאפ ַא יװ טקריוװעג

 .רעטימעג
 :עקיישוד ,, :עטערעּפָא יד ןעוועג ןיא ןלַארטסַאנ יד ןופ רענַאלש רעד |

 סָאװ) טָאטש ןיא עֶלַא ןכלעוו ,וטָאמ רערעלוּפָאּפ רעד ןוא .!רעפַאלכ על

 רעד טָא -- ןעגניז ןבױהעגנָא ןבָאה (ךיז .פייטשרַאפ ,ןרעווא ןגָאמרַאפ

 טָאװ ,סָאד ןרָאװעג רימ רַאֿפ ןיא וויטָאמ רעווארב ,רעקיטסול ,רעדאקסאק

 ןעװעג יא  "קינַאטיפ, ןופ םוקמוא םעד רךָאנ --- קירוצ רָאי ס פימ

 .?ָאננַאט , רעפטשרע רעד --

 ףיוא ?סילש:ןראשזַאמ םעד טרעדנעעג קידנבָאה ,תועמשמ ,בָאה ךיא

 -- ןסנאווג עקידנעגנילק שרעדנַא זוא סע עכלעוו טימ רשפא ,ןוא רַאנימ

 :עמ רעד ןיא טכעלעגסיוא ןֹוא רעהפיוא ןָא ,רדסכ עידָאלעמ יד ןעגניזעג
 ..ןעמַאמ ןיימ רָאנ שזאי ןוא רעיורט ןיימ עידָאל

 :ןבָאה טשינ לכירַאפ ןיק םישש:יארי "עקיד'נקרוּפ;חמציו, יד ןלַאז

 הדימ עשיריוהיצ ַא ןוא .הווצס עסיורג ַא קפס ןָא ןיא ןייז ?בא:םחנמ

 ןבַאה געוװסנבעל ןײמ ףיוא געט עקירעיורטפ רעװש ענעי ןיא רימ יבג

 עקיטכערפ עריא ןוא גנָאי ַארַאלק -- ןעוועג ןקתמ הדימ ןוא הווצמ יד פָא

 .רעליּפשטימ

 !מבעלעגּפָא בָאה ךיא

 ,רימ םימ ןעשעג ןיא סנױזַא זַא ,קידנסיוו טשינ ךָאנ ?ײװרעד ...ןוא

 רוצ טכַאדכעג דימ ןוא שריפעג ּופָאה סָאװ ,דַאילש ןפיוא סױהַא ךיא ןיכ

 .ײדָאר ַאנ יקסיע ר װע

 רעפייװ עניימ רעביא ןרעפיילסיוא ןביײהעגנָא דיז ןכָאה ןעלמיה יד
 ...קזוח ןוא םַאּפש לסיש ַא ןעניגרַאפ ריז ךימָאל .ןשנָאזירָאה עקיד

 =עכ א ,רעברעבלי ז -- טליּפשעג טָאה ?במַאסנַא ןיא גנ נָא ַארַאלק יב

 ,ימע:ןב בקעי ןופ רע טָאה ,עּפורט סנייבשריה ץירּפ ןופ דילגטימ רענעזעוו
 ןעוועג רעירפו ןרָאי עגנַאל ןֹופ ןיוש ןיב דיא עכלעוו םימ ,דירפ רַאזַאל ןופ

 ןזײרק עגעי ןיא ..טרעהעג טַאהעג רימ ןנעװ ,סעדניירפאב ןוא טנַאקַאב
 "לוש:רעפַאעט סגירַאװוס , :"רעדנוװ זײב ןימ ַא ןעוועג ןאד ךיא ןיב
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 ןיא יזוז רעשידיננ א, ,"טכערסנבעל ןָא ם טבע? ,ירסיק ןרַאפ ; טליפשעג,

 ןשטגעמ טימ ט ש י ג סעּפע -- "רעטַאעט בילוצ ןפרָאװעג ץלַא,

 ךיז גָאט ןמײװצ ןיפ ןוא טנעקַאב ןגרעברעבליז שימ ךיז רימ ןבָאה !ךיילג

 נרעהרעד .ןרָאי ןופ שכעלעגנעמַאזוצ טַאהעג ריז ןפלָאװ רימ יװ ןפָארפעג
 רעשילמיח ןיא ךיא ןיב ,ןערַאלק ןיפ טרפב ,?קַאטקעּפס ןופ זַא ,קיד

 ?עװ ךיא זַא ,חוטב ,קידנעײז ,ריא וצ טריפעגנירַא ךימ רע טָאה ,תולעּפתה

 ןפַארטעג ךימ טָאה יז .ןפנעמילּפמָאק קַאז ןצנַאג םעד ןפישסיורַא ףכית

 2סיוא רעירפ ןייׁש ןגרעכרעבליז ןופ קידנכָאה ,קכימש ןקידנרעביוצ ַא טימ

 ןבָאה טָאטש ןיא) "ּפיט ןפנַאסערעטניא , ןַא ןעגנערב) טעװ רע זַא ,שרעהעג

 יּפימ , רעד זיא רעטערב יד ףיוא עקילַאק ןייק זַא ,טרעהעג ,אמתסמ ,ײז

 | | ...(משינ ךיוא
 ?גַאולירכעגסיוא ריא "יורפ;רעדנוװװ , רעד ייב ןָאטעג שוק ַא כַאה ךיא

 ;ענסיוא סע טָאה םונימ עטשרע יד .תמ ַא יװ ןגיושעג ןוא טנַאה עטעוועט
 :רעוו ןייק ַאטשי : גנורעדנוװַאב ןופ קורדסיוא רעטליּפשעג:טוג ַא יװ ןעז

 .ךעלניײּפ --- עפירד יד ,דעלמייהמיא ןעוועג זיא טםונימ עטייוװצ יד -,(!י"רעפ

 קידנרעהרעד ,ןיא רימ וצ ןקוה ןטימ ?ניּפש םוצ טיירדענכיוא ךיז טָאה יז

 טשינ ,עמָארעדרַאג רעד ןיפ קעװַא יז זיא ,שקַא בױהנָא םוצ לַאנגיס םעד
 .טייז ןיימ ןיא קילב ַא וליפא קידונפרַאוװװצ

 ...םלוג ַא יו --- ךיא ;רעטמײלעג ַא יוװ ןענַאטשעג זיא גרעבהעבליז
 רע טָאה -- ?טנָאזעג טשינ טרָאװ ןייק ריא וטסָאה סָאװרַאֿפ ---

 .טלמרומעגסיוהַא םיװק

 מ ןדער וצ מַאהעג ארומ כָאה ןוא טשינ שילגנע ןייק ןעק דיא ---

 ל?טשינ יז ןעק רשפא ,שיזיוצנַארפ ריא

 2יוצנארפ רעסַאװ ?שילגנע רעסַאװ ?וטסיב העד רכוח יצ עגושימ ---

 . !רימ טיײמ שיריי ןקיטכערּפ ַאזַא ךָאר טסרער וח ?שיז

 | .ןגיוא עניימ טצָאלגעגסױא בָאה ךיא
 ןָאק שמַאד ַאזַא טימ זַא ,ןלאפעגניא טשינ זיא רימ ?ש י ד ײ ---

 !שידיי -- ןדער זעמ

 םוצ -- דלהמ רעזהנוא ןָא רימ ןבייה ,רענעייל ,טקנוּפ םעד ןופ פָא
 | | !קָלָאפ ןשידיז



 ןסיוטש ןוא ןריפ ןטקַאפ .אשז

 = א ר ןעמוקעג קסווָארדנַאסקעלַא ןייק זיא גנַאי אראקק ךָאנ ץרוק

 ךיז רע טָאה ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,שיפַא ןפיוא .יק ס װ ַא 7 ס ַאז ןב

 ?קַא ןְשיסוה םעד ןעזעגפיוא טָאה סָאד ןוא ."ה 5 ָא ד ו רע -- / ןטורעג

 "יש ײ ל ם ד ? י װ} קיפש ןימ ַאזַא רַאפ "יקסווערַאמ ידַאקרַא,, רָאיפ

 זַא ,קיריצ רָאי יירד שםימ ..."רַאדָאעפ ןקיטכענ םייב -- "ןַאדכָאב, יו

 טקעֶלַא :ןדנעװ רימ וצ ךיז ןגעלפ "?שטיװַאנַארַא , ןוא יקסװָאלאטיַאװ

 ?ַאק -- ןעמוקענסייוא רימ סע ןיא --- ?דערפלַא , ,"ילָאטַאנַא , ,"!רדנַאס

 טםוװהּפעג טלָאװ רעצעמע יװ ױזַא סעּפע ...קווח השעמ ,ךעלרעכעל ,שימ

 |?7 עי פ י צ ניי ר ֵּפ ןייק רעכָא ,ערוילעווש ןיימ ןברַאפרפ כיא רימ

 ןיקסװַאלסַאז ײב טציא .ןפורעגסױרַא טשינ רימ ןיא סע טָאה םָארדרַאפ

 !טקידיילַאב --- טעמכ ,פריקַאש ,ןסָארדרַאפ "ףלָאדור, .ךימ טָאה

 "םהרכא, ןיימ ןילַא קידנבָאה ,טנָאקעג טשינ ךיא בָאה סע ןגָאזסױרַא
 ;װַאלסַאז זַא ,טליפרעד בָאה ךיא רעכָא ,"ענעשעק;םעזוב , ןיא ןטלַאהַאב

 טשרע ליװ דיא סָאװ ,ןינב ןיא ?גיצ רעטכעלש ַא רימ זיא ?ףלַאדור , סיקס

 ויפַא ,רענעלּפ עפערקנַאק םיש ןייק טַאהעג טשינ כָאה ךיא .ןעיוב ןבײהנַא

 ?"ה 9 ָא ר ו ר, סָאװראפ, ...רעבָא ,תונווכ ןייק ,ןשטנווװ ןייק טשינ

 יד טָא רָאנ ןזעועג) רָאלק זיא רימ -- ?*| ב װו א רע -- טשינ סָאװרַאפ

 - .סָארדחַאפ רעליטש ןיימ --- ןֹוא הלאש

 ?װַאלסַאז בָאה דיא ןסעיּפ עכלעוו ןיא ןוא ?לפיוו ןיא טשינ קנעדעג ךדיא =

 םיא בָאה ךיא זַא ,םנייש רימ ;ןעזעג טֿפמעד קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא ןיקס

 ופכַאמעג רימ ףיֹוא טָאה רע סָאװ ,םשור רעד רעבָא ,ןשזעג טשינ רעמ ?לכב

 ןיימ ןיא ןבילברַאפ זיא רע זַא ,ַאזַא ןעועג זיא ,לקַאמקעּפס | ײ א ןיא

 ..8 ַא ט ע ןַא ,טקנוּפעדנעװ ַא יװ ןבעל

 ןימ ןיא קירוצ רָאי 11 טימ ןַא ,ןענַאמרעד רענעײל םעד ָאד זופ ךדיא

 שעפ עּפורג ַא ןופ ןלַארטסַאנ יד תעב ענליוו ןיא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ?רונ
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 ײז ןבָאה תועיבש:יאצומ ...שארב ןװָאטַאמלַאד טימ ןרָאיטקַא רעגרוברעש

 :ַאמלַאד ןוא ,"?ארשי עמש , סווָאמיד ּפיסָא טליּפשעג לַאז;טַאמש ןיא

 טמימשַאב ןוא ןעגנַאפעג ךימ טָאה "רעּפיש ןרהַא,, ןיפ לָאה רעד ןיא ולָאפ

 .עניב רעשיסוה רעד וצ -- געוװ זיימ

 יקסװַאלסַאז 1 טָאה 1018 ןליּפששסַאג יד ןיא קסווָארדנַאסקעלַא ןיא

 ...ילארשי עמש , טליּפשעג ךיוא

 1907 רָאי ןיא ךורכרעביא ןקיטסײגנ ןיימ ןגעוו לשיּפַאק ןיא כָאה ךיא

 :ול עסיוהג סוװָאטַאמלַאד וצ טהעהעג טשינ סָאה "רעּפיש , זַא ,שנַאטַאב

 (תויטרפב טדערעג טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו) ןעגנוטס

 יש ןרהא,, סיקסוװַאלסַאז .ןרָאטקַאפ ערעדנַא ץנַאג ָאד ןכָאה טקריוועג ןוא

 :יׁש , סװָאטַאמלַאד טָאה עכלעוו ,טלַאמשעג עשינעצס א ןעוועג זיא "רעּפ

 ןײלַא סָאד .טנורגרעפניח ןפיס יַא ףיוא ץעגרע ךיז רעטניה טזָאלעג ירעּפ

 סָאװ ,טנעמָאמ א - ןעוועג ןוש זיא (!| װ ַא טא מט? ַא ד ןק ע ד}

 :םוא -- טרעכױצַאב ךימ טָאה יקסװַאלסַאז רעבָא ,טשַאררעביא ךימ טָאה

 בָאה ךיא :"רעּפיש ןרהא, ןופ טלַאמשעג רעפערקנַאק רעד ןופ קיגנעהּפָא

 :םיוא ,מייקפיט סָאמ ןימ ַאזַא ןופ ר ַא ' ט ק ַא ןא ךיז רַאפ ןעזרעד

 :שילַאקיזומ רעקיטנעצַארּפטרעדנוה ןוא םייקיברַאפ ,טײקטרַאצ ,טייקיטכיר

 רּפעינדו םייב קסװָארדנַאסקעלַא ןופ ןגַארטעגקעװַא ךימ בָאה ךיא זַא ,םייק

 10 טימ ןרָאװעג ןוא ,ענעס רעד ןופ ,עערּפש רעד ןֹופ סעגערב יד וצ ---

 :םַאה, עניימ ןסענהַאפ ןוא רָאיטקַא -- "ס י ו א, ןרָאװשג ,רעגניי רָאי

 ןוא סרעכראל ןוא רעיושוצ רעטנזיופ עניימ ,"םגישזָאגָאר, נימ ,"ןטעל

 6 נג ר ע 7 סָאװ ...ךיז טקיװק ןוא שקוק סָאװ ,רעיושוצ -- ןרָאװעג

 | היד דיק ח- 1 ' ח

 ףיוא ענליוו ןיא טליּפשעג "ןרעּפיש ,, ךיא בָאה םורַא םישדח 4 ַא ןיא

 יא תוהמ ןצנַאנ ןײז יא ר ע לי פש יוש ר ע ד בכיוא ןוא ,שידיי

 ט לַא טש עג יד זא ,ד י מ 7 ת ַא ס װָא ט ַא מ ? ַא ד ןעװעג
 :ַא | בו א - ךרוד טכױהעגנָא עהעג "ר ע פיש ןרהא,א ןופ

 רעטעּפש ןרָאי סע בָאה ךיא .גנומיטש ןוא ןפוא ,ן ָא טײס י ק ס וז ַא 7 ס
 :װשַאב רעד טימ ןעמונעגפיוא סע טָאה רע ,טגָאזעג םיא טייהנגעלעג ַא יב

 עֶלַא ןיא טשינ םגח ,טנַאלַאט ןתמא ןדעי ןיפ החימ יד זיא סָאװ ,טייקנה
 יד טנַאלַאמ טימ וליפא ןשטנעמ סע טגנילעג ןלַאפסנבעל ןוא ןרנעטשמוא

 ןוא ,סנטשרע ,רומלוק ןופ עגַארפ ַא ןיוש ןיא סָאד } :ןפלאהוצנייא הדימו

 יד ריז טזָאל סע רעכלעוו ןיא ,הכיבס רעד ןופ -- (!רקיע רעד) סנפייוװצ

 .ןמלַאהסיוא --- ןוא ןגַארט רוטלוק ענעגנייא
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 ןופ רעבָא ,טגַאלַאט ןפיט ַא טימ שטנעמ א ןעװעג זיא יקסװַאלסַאז

 -- זיא ץיּפשגרַאב יא טייוו יװ ,םייוו ןעוועג רע זיא רוטלוק רעכעלנעזרעּפ

 י גערב ןיפ

 ערַאברעדנוװו עפיט רָאּפ ַא יב :טַאהעג רע טָאה טייקכעלרעסיוא ןַא

 םָאװ ,רענייצ עטשרעביוא יײווצ --- םינּפ ןכיילב ןופ = ןמרַאצ ןוא ןגיוא
 +נייא רעד .טרימרָאפעד טכיזעג ןייז ןבָאהו ןוא ןּפיל יד ןופ ןפירעג ךיז ןבָאה

 גײ ענעטעמַאס ענייז קנַאדַא ,טריזילַארטײנ ןרעוו לנש טגעלפ קורד

 רעכָא ,טלכיימשעג טָאה רע ןעװ טפַאהרעכיױצ שממ ןעװעג ןיא רע ןיא

 רעד ןיא ןוא קילב ןיא טָאה ,ןקוקנָא ןצעמע שנעלפ רע ןעװ ,ליישנפסרעמ
 רעוו ןוא ?וטסיב רעוו, ;ףורסיוא רעמוטש רעד טליּפשעג גנופלאה רעצנַאג

 מָא ..."!!ןפייװ ןופ יױמש ןוא קוליח םעד טשינ סעגרַאפ ןיא ??ךיא ןיב
 נָא ןײז ףיוא טגײלעג ןבָאה ם ו ר ַא ןפיוא עיצקַאער עקירַאיגנַאל יד

 ןייק ןעועג טשינ טײקשטבַאנַאב רעפיט ןײז רַאפ זיא סָאװ ,םתוח .ַא קילב

 | .םַאר עקירעהעג
 ןעמוקעגנסיוא געט עטכַארברַאפ ןעמַאזוצ עכעלפע יד רַאפ ןיא רימ

 :רַאפ רימ ןיא טנעמָאמ ןייא ןוא ,סעיצַאוטיס ענעדישרַאפ ןיא ןעז וצ םיא

 .םיא ןגעװ קיורדנייא ןיימ ףיוא ץַאר רעטסייהרַאפײטשינ א יוװ ןכילב

 ?נענילעטניא רענליוו ןופ טמַאטשעג סָאה יז .יורפ ַא טַאהעג טָאה רע

 :ןוהכז ןיימ טשינ טהיפרַאפ ךימ שיײיװ יו -- רערורב ריא ,ןזיירק ששיט

 2עפש ,ןלארטאעש עקילָאצפיפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא --- ןיוועל אשַארבא

 סָאד .ןזיירק ערעזדנוא םורַא יירדעג דיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עגנוי רעפ

 וַא יוװ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה יקסוװַאלפַאז יורפ סָאװ ,הביס יד ןעװעג זיא

 ַאד זומ ךיא .לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג יז בָאה ךיא םנה ,יןטנַאקַאב ןטלַא,
 דיירפ ריא בָאח ךיא זַא ,ןעניימ  וצ נוהג ןטסדנימ ןייק ;ןכיירטשרשטנוא

 ךיא בָאה --- ןצונסיוא ,ןריסרָאּפ וצ העדב טַאהעג ןפָארשעג ךימ ןכָאה וצ

 :ַאב ןלָאז סָאװ ,לכיימש ,ענימ ,גנונעוואב ,םירש ןײא ןייק ;ןבענעג טשינ

 ַא ןיא בָאה ךיא רעבַא .שכַאמעג טשינ ךיא בָאה ,"טכוזרעפייא,, ןקימכער

 ןרילָאק יילרעלכ טטירק ,םַאלב טרעװ רע זַא ,טקרעמַאב םורַא יײװצײנַאט

 ,ערעדנא ןַא ןעוועג זיא הכיס יד זא ,ךעלנעמ ...ןָא טמוק יז תעב םינּפ ןפיוא
 :עגֹנָא ךימ בָאה ךיא רעבָא ,טשינ תוכייש ןייק רַאג וצהעד בָאה דיא ןוא

 טרַאװננעק רעײז ןיא -- ט כ ע ? ש -- טושּפ ,רעלמייהמוא ןליפ ןביוה

 ...םירדעבלַאז ךדיז ןפערט וצ ןדיימוצסיוא טימאב דיז }

 ױזַא ןעזרעד כָאה ךיא זעװ ,לַאפ רעטשרע רעד רשפא ןעוועג זיא סָאדו

 קַאלשרעטנוא ןפימ שםיירדענסיוא ,"ןבעלנעילימַאפ} ןופ דליב סָאד מלוב
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 =ןיער ףד ַא ןבָאה ךיוא רענעייל ןיימ ךָאנ טעװ םעד ןגעװ) ...ןסיורד) םוצ
 עטריצילפמָאק כוה סָאד יװ ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה קסו .(!תונ

 ..ףשטנעמ "עטכיײל  ןימ םוצ ןרעהעג טנַאקעג טשינ ,ןרוטַאנ:רעלטסניק

 ןעגגערבנײרַא א ,ש ט נע מ ר ע ר ע װ ש  ַא ןעװעג זיא יקסוװַאלפַאז
 ץנַאג א טפָא רעײז טנָאקעג טָאה ןרָאצמירג ןטסדליװ ןופ בצמ ןיא םיא

 זַא ,טכַארמעג טשינ ליפא שָאה סָאװ ,ןצעמע ןופ גנַאג רעקידפושמוא
 =רַאװ טסכעה -- פָאה ןיוועל יורפ ןוא ...תוכייש ַא םיא וצ טָאה גנַאג רעד

 ,םירַא ערעדנַא עלַא יװ תוכייש רעמ טשינ טאהעגנ לַאפ םוצ --- ךעלנייש

 | | | | - ...רעבָא

 עמש , ןופ שקַאמ ךיז טכוה רימ -- ןעגנופעטשרָאפ ד ןֹופ םענייא ףיוא

 =וק יד רעטניה טקַארטנַא ןתעב קידנעמוקנײרַא ,ךיא ןיב -- "ֿפארשי

 ןפיוא רָאדירָאק ןיא ןגעלעג זיא יקסוװַאלסַאז :ןושל ןָא ןייטש ןבילבעג ,ןסיפ

 :יּפע ןופ םזיסקָארַאּפ ַא ןיא יװ ױזַא םלפַאצעג ךיז ןוא טלַאפסַא ןופ ליד
 !ששנעמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא ןבענ ןוא ...ףונ ןצנַאג ןטימ עיסּפעל

 םיא טזַאל :טרעההעד ךיא בָאה ייהשעגסיווא סאלא ןיימ ףיוא

 "!רעגרע ןייז טעװ טשינ זַא ,ןגיל

 ,ןײטש ןבולבעג ןוא טיײיז ַא ןיא קעװַא ,ןגיוצעגקירוצ ךימ כָאה דיא | 

 :פיוא ךיז רע טָאה םוהַא טונימ 2--9 ַא ןיא .גיוא ןפיוא םיא קידנשלַאה
 ?קעּפכ דעד זיא טורַא 10 טונימ  ַא ןיא ,עבַארעדרַאג ןיא קעװַא ןוא ןביוהעג

 ...ןעשעג טשינהָאג טלָאװ'ם יװ קעװַא לקַאט

 יב ןכורבסיוא עשינַאלַאטַא ַאּפ זנעו טסיוװעג ןיוש ןַאגנַאל ןופ בָאה ךיא

 ;עצ ןרָאצמירג ןופ לַאפנָא ןיא טָאה יקסלעזָאק?װָאנַאװיא .ןרָאיטקַא ייר ַא
 ?קַאבנעטס ןיפערג רעד רעכיא לָאז יקסלַאד ,ליומ ריא יורפ יײז ייב ןסיר

 :וצ ,סנכערברַאפ ןעגנַאגַאכ ןבָאה --- יורפי יירעכעלצעזעג, ןייז -- רַאמהעפ

 סָאד רעכָא .הסיפת ןיא ןרָאװעג ?יופרַאֿפ טלָאװ רערעדנא ןַא עכלעוו ביק

 ,םעק עטרוכשרַאפ ןופ תוביכס יד ןיא ןשינעטקעהרַאפ ץלַא ךָאד ןענעז

 :יז סנעמשוו ,םיצירּפ ןופ םנליוו עשיגָאלָאטַאּפ ,ןפעשילאטנעמ ענעזָאלעצ
 =עג ןבָאה ןוא רעציזַאב:פכענקבײל ןעוועג ןענעז ,סעמַאפ טשינ בוא ,םעד

 !ןשטנעמ ןופ רעכיל עטעקַאנ רעביא ךעלפיר עטקייװשגסיױא .טימ ןסימש

 ןײז !רוחב;הבישי םענעזעװעג ַא ךיז רַאפ רָאד רימ ןכָאה ָאד רעכָא

 =עג ןגעװ תודע רָאד טגָאז "רעּפיש ןרהא,, ןוֿפ טלַאטשעג רעד ןוא ץיפיז

 ?ןעמ מַאזיורג םעד ןַאהָאי ןיפ סעּפע רעהַא טמיק יו --- ןצהַאה םענעכַארב

 ם ע נג ײ ק עקַאפ רע טָאה :עטישּפ ןוא ערָאלק ַא חבושת יד זיא



 ןיא ּפָאק םעד ןגָאלשעג ןײלַא ךיז טָאה רע !ןַאטעג טשינ סטכעלש ןייק

 ןײז ליּפשנסּפעליּפע ןא ט ב ע ? ע ג סי | א םוהא ױײױזַא ןוא טלַאטפַא

 :ַארד רעדנַא ןַא ןליּפש עניב רעד ףיֹוא קעװַא --- ןוא קיטײװ ןטלמַאזעגנַא

 | ...עיצאומיס עשימאמ

 ןײז וצ גנופ פ טעמכ ,גנוצעשגנירג ןפורעגסיױרַא רע טָאה םורָא

 ןצרַאה ןיא ןבילבעג טנעדיצניא םעגעי ןופ רע זיא רימ ,"ײרערַָאיטקַא

 .םימעג ןטסיפײװעגנַא ןוא טײקמַאזנייא ןייז ןיא רעריטרַאמ ַא יו

 ענעכַארבעצ ,תוחבזס עטרעטשעצ עניימ ןֹופ המישר רעד ןיא רעבַא

 :הבהוחה ןייא דָאנ ןרָאװעג ןגָארשעגנײרַא זוא ןעגנוטסעפ ענעלאפעצ ,ןטרעװ
 == *' יד שש זר

 טײקצנַאנײעילימַאפ ןופ רָאטקַאפ רעטסקיטכעמ ןוא רעטשרע רעד
 - חה ּפש מ הח ת ר ה ט -- ןעוועג סעדייז ערעזעדנוא ייב זיא ּפ

 ןכַאנ ןבילכעג ןופרעד זיא רימ ייכ סָאװ ןיוש טסיײװ רענעײפ ןיימ

 2קַא וצ םרָא ןפיוא טשינ ןעוועג טלָאװ ַאר ..."ךורב:עילימַאפ ,, :לטיּפַאק

 .ןעוועג טלייצרעד זיא ותעשב סָאװ ,סָאד ןריפגעצ

 ןעוועג זיא החּפשמה תרהפ זַא ,ןגָאז וצ טרַא ןפיוא ַאי רעבָא ןיא ַאד

 :רַאפ ןוא ןדנעטשמויא יד ןיא טרעװ רעסיורג ַא ןוא הדימ ענעביוחרעד א

 ןײק ששינ -- ןטולחל ןיא ןוא ,תורוד ןוא ןטײצ ענעי ןופ ןשינעפלעה

 :עזדנוא ןופ זעגנויצַאב ןוא ןעגנוננידַאב יד ןיא -- "השעמל םדוק יאנת,

 .תוריד עד

 ןביקברַאפ ןיא ןצרַאה ןיא ריס יב זַא ,םנַאטַאכ ותעשכ בָאה דיא

 ;נויצַאב ןיימ ןיא גנורעדנע םוש ןייק רעכָא ,ןָאפעג יײװ טָאה סָאװ ,לטניּפ ַא

 ןכָאה רימ .טמַארבעגנײרַא טשינ לטניּפ סָאד טָאה דוניירפ ןוא יורש ןיימ וצ

 טָא רַאפ ןוא ,רָאי בלַאה ַא טימ 4 ןעמַאזוצ טבעלעגּפָא ןיוש קסניווד ד

 תיעדה לכ? ןעועג ןבעלנעילימַאֿפ רעזדניא ןיא רַאי בלַאה א טימ יי יד

 ,ןבעגוצ ןומ ךיא ..."ןברוח ןטשרע , ןרַאפ יוװ קידתומילש רעקינײװ טשינ

 עז ,גנורַאפרעד רעקידרעטיײוװ ןופ ןלירב יד ךרוד ךיז ףיוא קידנקוק זַא

 ןײמ יבגל האידב עכעלנערטרעדמוא ןַא ןעװעג ?ללכב ןיב ךיא ןזַא ,ריא

 :עגקיוא ָאהו יז יװַא יװ טשינ ײטשרַאֿפ ךיא ןוא ,,ןירעפילנַאב:סנבעפ

 :שרע יד רַאפ ןענעז ריס :ןיא תמא סָאװװ .רָאי 7 טעמכ רימ ןבענ ןטלאה

 ..יר 7 דש פא -- ןע מס ַאז ו צ ןעװעג רָאי 7 עט

 ןופ עירעטסיס יד ןועל וצ לסילש רעד טגיפ ,רענעײל ,ַאד טָא ןוא

 .דנוב ןויול ...ןוא ךעלּפינק ,םעדעפ ערעזדנוא
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 רימ סָאװ ,סָאד זַא ,טקירדשגסיוא טַאהעג ךיז ביײהטָא ןיא בָאה דיא

 ?עג ןיא .ןבעלנעמַאזוצ רעזדנוא ןיא "טייהיירפ , רַאֿפ ןטלַאהעג ןכָאה

 !פ ײ ק ד פ ע ר 8 ןעװ

 םע ןכלעװ ףייא ,ןדָאב א ןעועג ןא פ ײ ק ד ם ע ר 8 יד טָא

 ,ןטקַאפ ןא .| פט ק ַא פ -- ןטײװצ ןכָאנ רענייא טלמַאזעג ךיז ןבָאה
 :ענ בָאה ךיא יװ רעירפ דס ַא רשפא ..ן{ ע וװ טשינ סייוו ךיא) לָאמַא

 =נעצ א ןוא רעפירד ַא ןוא רעטייווצ ַא --- םעדכַאנ ,רענייא --- (טניימ

 28 ַא ס | א רעטולַאכבַא ןפ ,9 ײ ק ד מס ע ר ם ןופ ןטקַאפ :רעט

 נָא ,טלמַאזעג דיװ ןבָאה ן| ש קַא 8 -- ריז ןשיוצ שם ײ קי ג גע ח

 +גוא רעכלעוו ךרוד ,8 ג א װ א ןסקאװעגנסיוא זיא סע ןוא טלמַאזעג

 .,ןבעל סָאד :ןעמויקַאככרוד טטנַאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה דנוכוצ רעזר

 : ...רעקהַאטש ןזיװעגסױרַא דיז ןבַאה ןפקַאפ עטלמַאזעגנָא יד

 -- ןןײװַאב !רעדנַא ןכָאנ םענייא ךיא לעװ ,רענעייק ,ןטקַאפ יד טָא

 ןיימ ןיא םיוא ןעעז ײ ז יוװ יװזַא --- עיזַאטנַאפ ןופ שימוצו םעד ןָא רעדיװ
 | .שינעכעדעג

 2ַאב ןיא טָאטש יד יװ ,םעד ךָאנ ,1918 רעמוז קסוװָארדנַאסקעלַא ןיא

 ופ עכַאּפע יד ןעמוקעגנַא ןיא סע ןוא רעכיירטסע יד ךרוד ןרָאװעג טצעז

 ףיוא סניוװװעג רימ ןבָאה --- ?עניארקוא רענײטסַאמַאפ, סיקסדַאּפָארַאקס

 ,ומַאמש ןופ ןקע שנעדישרַאפ ןיא תוריד ענעדישראפ

 ןדעי ."תויתוא יד ףיוא תודוקנ, יד ןלעטשקעװַא ַאד ףכית ליװ ךיא

 ןכָאה טפרַאדעג בָאה ךיא ןוַא ,לכש ןפיוא ןגייל ָאד ךיז זומ ּפָאק ןרָאלק

 טרעטשעגמוא ןבעל וצ  ידכ ,"שייחיירפ, ןיימ בילוצ החיד ערעדנוזַאב ַא

 ?רעבייוו ...ןוא רענעמ ייב גטָאפרעד ןיימ ןופ תוחיּפו יד ןסינעג ןוא

 !רענעייל ,ןיינ

 שיג ןיא "טעלמַאה) רָאנ ווירב ןגעוװ טלייצרעד רעלרש בָאה דיא

 .ןזעוונעיורפ ַא ןײרַא זיא גנַאגמוא ןיימ ןיא זַא ,ןטלַאהַאב

 ןעמונענפיוא ןרָאװעג ןיב ךיא ווו ,עילימַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד ןוא

 'ױיוװצ יוז רעמ טרעיודעג טָאה סָאד ...םייה ןיימ ןענופעג בָאה ךיא ווו ןוא

 יצ תוכייש ַא טאהעג פָאה סָאװ ,ץלַא !ימצעב ךיא רָאנ טשינ ןוא .רָאי

 .םמערַא עטיידב שםימ ןעמונעגפיוא עילימַאפ רעד ןיא ןרָאװשג זיאו ,רימ

 סא ןיא טניװועג ןכָאװ עגנַאק יז טָאה ,טכַאנ וצ הבורק א ןעמיקעג זיא

 רימ וצ טאהעג ןרָאי עלַא טָאה ?"עילימַאפ רעטַאּפ, רעד .עילימַאפ רעד

 ,גנײצַאב עקיבלעז יד ,ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ריס טימ סָאװ ,ץלַא וצ ןיוא

 .יורפ ןייז יו

 יג
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 ןוא עקירַא;14 ַא :רעטכעט ייווצ ןעװעג ןענעז עילימַאפ רעד ןיא
 טָאה עניילק יר ,רעטָאפ םוצ ךעלנע ןעוועג זיא ערעטלע ידו .עקירָאי;7 א

 :ַאר טנַאמרער טָאה ןוא ןגיוא עיוטב ,רָאה עטלזיירקעג עדנַאלב טַאהעג

 ןֹופ ןברָאטשעג ןיא יז .?ַאטסקיס ַאגנַאדַאמ ,, רעד ןופ לכאלמ סלעַאפ

 ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןכָאװ עכעלטע ןיב ךיא ןוא ,טייחקנַארק:רעדניק ַא

 2יוהפ ענעי ןיא ריא טיומ קידנציז ,לַאמנייא ,רעטומ| רעטרעיוהפראפ רעד

 יד זַא ,טקרעמַאב דיא בָאה ,דעלדיימ עדייב ןגעו קידנדער ןוא ;עט:רע

 =נע ןעװעג טשינ ןיא ערעגניי יד ןוא רעטַאפ ןפיוא ךעלנע ןזיא ערעטלע

 ?כײמש א טָאה ַאנװָארַאדעפ ַאירַאמ ."טשינ םענײק ףֹואה -- דעל

 | | :ןָאמעג

 !רעלנע ןײז טשינ "םענייק, ףיוא שטנעמ ַא סע ןַאק ױזַא יוװ ---

 ריא ףיוא ןעוװעג ךעלנע ךיוא ןיא אקניליל !ןפײקשירַאנ םדער ריא

 !רעטַאפ

 יװ טליפעג ךיוא עילימַאפ רעד ןיא ךיז טָאה אנװַאנַאטַאנ ַאננַא ןיימ

 כ"ג יזַא טלעטשעג טשינ רימ יז טָאה תוקאש ןייק .?םעדָא ןיא טָאג,

 יז ןכלעװ ףיוא ,"?טניּפ,, םענעי ןיימ טימ ורוצ טזַאלעג יז בָאה ךיא יװ

 .םלָאצעג טשינ ביח םעד ןוא רעפפנע ןַא ןעוועג קידלוש רימ זויא

 .."רעכיירטסע , :הרדס א ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 ףעמַאנפיוא ,טסעג :"ןיוה ןפָא/ ןַא ןעװעג קידנעטש ןֹופ ןיא סע

 ךיא) !ליּפשגשרָאק ןֹופ רוּפש ןייק ייברעד ...ןפרעצנָאק עטריזיװַארּפמיא

 ןעוועג דָאוװ רעטיײװצ רעד ףיוא ןענעז .(לַאפ ןטשרע םייב ןפָאלטנַא טלָאוװ

 .ןרעציפָא יירד גָאטיױמ וצ ןטעכרַאפ

 ןיא ענכנעּפ א ןיא ןַאמו רעקנַאלש רעכיוה א יו, טגייה יוװ קנעדעג ךיא

 רעםוייוו רעמורק .ַא ןוא םעפילש עגעדקַאג ימ רידנומ ןצרוק ןצרַאװש א

 רךיא ןיא טנַאה יד םיוא רימ טקערפש זהנערפ עסייוו ענעדײז טימ ֿלכעז

 / ךיא בָאה שיקיוּפ זיא "םעטסעי , זַא ..."םעטסעי קַאשזרַאװד , :רעהרעד

 ךיא סײװ -- שיבחעס יצ ,שיכעשט ףיוא זיא סע יצ ,טסוװעג טשינ ןַאד

 -- "ק ַא ש ז ר ָא װ ד, :ךימ טָאה טשַאררעביא רעבָא ,טשינ םויה רע
 ;רעד ךיא בָאה עגארפ ןיײמ ףיוא .רָאטיזָאּפמָאק ןטנַאקַאב ןופ ןעמָאנ ועד
 םוימשראפ ,ןיוש זיא "המחלמס ,, ןופ . ןעזוק א זיא ןַאטיּפַאק רעד ןַא ,םרעה

 .רֹופש רעדעי ןדנווושראפ ,ךיז

 קנעדעג ןקַאש זרָאװהח רעפיוא ןוא ןרעצײפַא 4 ןעמוק רעפעּפש ןגעלפ סע

 ךיז ןבָאה יירד עקירעביא יד ןכלעוו וצ ,רָאיַאמ ַא :ײז ןופ ײװצ --- ךיא
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 רעשירעטילימ םילוצ -- תועמשמ -- ײשּפָא ןקישנעק טימ ןטלַאהרַאֿפ

 .ןַאטיּפַאק א ןוא ,עיצַאנידהָאביפ

 תועט ןייק בָאה ךיא טייוו יוװ) רעגפַאר -- ןסייהעג טָאה ןַאטיּפַאק רעד

 ?ערגײךעלכײלגרַאפמוא ןַא ןיא טרינַאּפמויא ןעמעלַא זדנוא טָאה ןוא (טשינ

 ןיא זַא .עינסַאב ןופ -- דיי ַא רע זיא ןעוועג .יירה ענעי יוװ סָאמ רערעס

 :ימשימ ,רעשידיסח -- רופלוק רעשידויי ןופ סרעטנעצ ךיז ןעניפעג עינסַאב

 ױזַא --- גנונַא ןייק טַאהשג טשינ ןַאד ךיא בָאה -- רעכעלשלעוו ןוא רעשיל

 ןיא -- רוטלוק ןימ ַאזַא ןגעװ טאהעג טשינ ףירנַאב ןייק בָאה דיא יוװ טו

 ...עגליוו

 בָאה ריא ױזַאיװ --- ןגָאז טשינ ןליװ ןפסעכב ןיימ ייב טנייח ןָאק ךיא
 :טשינ --- דיי , -- עמעט יד .דיי א זיא רענטאה ןַאפיּפַאק זַא ,טסוװרעדו דיז
 .ןשטנעמ ערעזחנוא ןופ זײרקמוא ןיא עמעט ןײק ןעװעג טשינ ןיא "דיי

 ַא ןעוועג עמעט עקיזָאד יד ןיא ,ָאד ןרעדסיש רימ ןכלעוו ,זיוה םעד ןי

 טימ ריז טָאד רעכלעוו ,דיי ַא ןעוועג ןיא סָאבעלַאב רעד ?ייוװ .""עקי לציק

 הנותח רעדָא טעמיסרעווינוא ןיא ןעמוקוצנָא) טפיוטעג קירוצ 90 רָאי ַא

 ןפכירּפָא) זיוה םעד ןיא ןגעלפ רימ .(?ַאנװָארָאדעפ ַאירַאמ טימ ןבָאה וצ

 ןיימ ןַא ,ךעלדיינק ןכאמ טנעלפ אנוַארַאדעפו ַאירָאפ ןוא חסּפ 20 "םירדמ

 רעשירי, ןיײט ...ןענרעל ריא יב 'טנעמענ ךיז טָאה עלכימנעדַאה עכַאב

 :רעפניוװ עגנַאק ןופ עמעפ יד ןעוועג ןסעומש עטיטניא ןיא םפָא זיא "תוהמ

 ןופ מ ;רַאפשרַאפ ןציז טגעלפ ןעמ ןעוו ,דָאירעּפ םעד תעכ טהפכ) | ןפגוװַא

 ףיוא ןעמ טָאה ןרעציפַא עשיכיירפסע יד טימ רעבָא .(ןָא רעגייז םעד 8

 | .םריפעג טשינ ןכערּפשעג ןייק עמעט רעד

 סָאװ ,םעד ןופ ןירעטסיײמסיורג ַא ןעוועג זיא ַאנװַארָאדעֿפ ַאירַאמ

 טשינ ריִז טימ יז טפָאה גָאוװײןשַאט ןייק ..."טהילפפ רעטכיײל , :טפור ןעמ

 טכייל רעקיבלעז רעד ןופ ןעוועג דימת ןעגעז ןטרילפ עריא זַא ןוא ןגַארטעג

 ;קרעמפיוא לָאמנײא ריא בָאה ךיא זַא .ןריטגַארַאג טשינ ךיא ןָאק ,טייק
 :רַאפ אקרוג עגעלַאק ןײמ ױזַא יװ טשינ םלעמעג רימ זַא ,טכַאמעג םַאז

 :ןישלה הזב ןדסַאמעג ףרַאש ןוא ץרוק ריס יז טָאה ,ריא םימ ךיז טלַאה

 טָאה ,ךיא וצ ךיז יצַאב ךיא ױזַא יו !שימיװָאנימַאינעיױװ ידאקרא ---

 -- ךױא וצ גנַײצַאב יד ןיא .ןעגנורעכיזחאפ עניימ ןָא ןזײװַאב גונעג ריא

 ךיז ןָאק --- זיוה ןיא רימ יב סנעמעלַא רעזדניא ייס ,עכעלנעזרעּפ ןיימ  ייס

 םּפיסָאי ןענעבנג וליפא פָאז ריא ןעװ ...ןרעדנע טשינ ךיז טעװ ןיא טשיג
 2יב ,) רעטכָאט עקירָאי;14 ןיימ ןריפרַאפ רעדָא רעטעמַאנַארכ םענעדלַאג

 ןבענעגוצ יז טָאה -- ?ךעלנײשרַאװמוא סָאמ רעכיילג ַא ןיא ןענעז ןכַאז עד
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 ןוא ןבעל רעזדנוא ןיא ?ײז;רָאמרַאפ ַא טנעז ריא -- (רעטכעלעג ַא טימ
 א ןיכ ךיא -- ןדנוא יב טשינ סעּפע טלעפעג ךײא ביוא רעבַא ,גנַאגמוא

 ײב ןצמענוצ !!עיצקירוצ ךיז :הרירב ןייא ריא טָאה -- "זדנוא,, ןופ ?ייט

 לעװ ןוא טשינ םענייק ךיא ביולרעד ןליװ ןעיירפ ןיימ ןופ םעדָאפ ןייא רימ

 ;בערּפ ןוא רעטסעב ןיימו ,ךייא רַאפ ו 5 ' 8 א ןֿכַאמס טשינ םאנסיוא ןייק

 ...םרעכרָאל ענעדלַאג טנידרַאֿפ ןוא "ששעּפ טגירק סָאװ ,ץנירפ, ...רעקיפ

 רענעמ עֶלַא יװ ַאזַא ,המוש ַא טגעז ריא זַא ,ןגָאז ךייא טזָאל אקריג חוכמ

 | | .קיטכיזרעּפײא ןרעװ יז ןעװ ,םַאנסיוא ןָא
 ?אוו ןיא שיפ ַא יװ טליפעג ךיז יז טָאה רעכיירטסע יד טימ זַא ,רַאלק

 .!הלאש עכרַאה יד טלעטשענקעוװוא לָאמניא ריא בָאה ךיא זַא ןוא ...רעס

 טשינ יז טָאה ,ןפסמגעַאנמַא ןוא ןטסבילמַא ריא ןזיא 4 עלַא יד ןופ רעכלעוו

 :ניא רעמ טָאה ןוא טנעָאנ טייטש סָאװ ,רעד, :טרעפטנעעג קידנפכארפ

 | | .ייוויפאיצ

 טימ ןעגנערברַאפ ןטנװָא עיירפ עריא ןיא טנעלפ ַאנװַאנַאטַאנ ַאננַא

 ַא ןעװעג זיא יז .ששיר ןקישכערּפ א טדערעג טָאה יז .ןעמעלַא זדנוא
 ןשיניַארקוא ןופ ןַאפ ןפיוא ןיא םרַאש ןכעלבײרשַאכמוא ןופ ןזעוונעיירפ

 ןיא רעכיירטסש רעדעי -- רעניוװ עקיט םםולסנבעל יד רַאֿפ יז ןיא למעמש

 ;ןָאב, ןײק ןעװעג טשינ ןיא רעציפַא רעכלעװ ןוא ,רעניװ ַא ןעוועג דָאד
 :ָארּפשעגסױאפָא ןופ טקעיבָא ןַא ,ךיז מיױטשרַאפ עוו -- ? "זַאויװ
 .גנורערַאפ רענעכ

 :םיוא רעד טיוק עקַאט --- ןעמוקעגסיוא זיא רימ זַא ,קנעדעג ךיא ןיא

 יירר ןענופעג לָאמנײא כָאה ךיא תעב} ןגָארטוצּפָא דיז -- הצע רעטרעהעג

 ,ןעמַאד עדמערפ 9 ןוא -- ןעװעעג ט ש י נ ןיא רענטַאר --- ןרעציפָא
 דנַאטשוצ ןשמערַאװרעד ַא ןיא --- עטירד ַא ,ַאנװָארָאדָאעפ ַאירַאכ טימ

 טָאה החכח יד ...רעשעלפ עטקוידילעגסיוא ןוא ןלַאקָאכ עטליפעגנַא טימ

 רעכָא .סוכ ַא שגיילעגרָאּפ ןוא ןעגניסירגַאב עקיטסול טימ ןפָארפעג דיו

 רָאנ טקנירפ יקסוװערַאמ , :ןדלָאמעג קירגכאל טָאהו ַאנווָארַאדעפ ַאירַאמ

 :םַאּפ ףיוא לַאקָאב ַא רימו רַאפ עזײװסמַאנסיױא ןוא רדס םוצ תוסוכ 4 ---

 יעמַאד , עיצרָאּפ ַא ןופ ...טכַאנ:רָאינײג ןוא טהובעג;סוטסירכ ףיוא ,ַאכ

 זיא עטרעפ ןייק יוװ ױזַא רעבָא .טגָאזעגּפָא טשינ טמיטשַאב ריז רע טלַאװ
 ריא טעװ ,ןשערטּפָא טשינ יירד ערעײז ןופ ןלעוװ טסעג יד ןוא ַאטשינ ַאד

 ...ןפױקטנַא דלַאכ סעוװ רע זַא ,ךייא טימ דיז

 ,ןקילב עקיצלַאמש ענייז .!רָאיַאמ רעד ןריקָאש ןביױױהעגנַא טָאה דימו

 ןמייווצ ַא ןעזרעד טגעלפ רע ןעוו ,טייקנדירפוצמוא ענעטלַאהַאב;שכעלש ןײז
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 ױזַא -- טָאה רע .עמַאד ַא טימ טציז רע תעב ןעמוקנײרַא ןױשרַאּפסנַאמ
 ...ךערפ רעוװ ןבױהשגנָא --- ןזיוועגסיוא רימ ךיז טָאה

 ןעמַאזוצ םיא טימ זַא ,ַאנוזָארָאדָאעפ ַאירַאמ ןדקַאמעג בָאה ךיא

 לָאז רע זַא ,ןגרָאז יז טעכ ריא ןוא ,ןדלעמ טשינ זיוה ןיא ךיז ךיא לעװ

 ןריפרַאט וצ :םושּפ -- ,"ףיוה םעד ןכַאמ,, וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה טשינ
 .ַאנװַאנַאטַאנ ַאננַא םימ --- טרילפ ַא

 בָאה --- טכוזרעפייא ןופו ןרָאב ןפיוא תוטש ןופ רעטסומ ַא רעדיוװ ---

 עיסימ יד טשינ טולָאסבַא ךיז ףיוא ךיא םענ ,סנטשרע ,זיא :טרעההעד דיא
 וצ טייקיורט רעיא יװ םעדכָאנ ךייא וצ טייקיירפ סיורפ רעיא ןטיהוצּפָא

 ערַאכקנַאדמוא ןַא סע זיא ,סנמייווצ ,ןטיהוצּפָא ןעגנולעג טשינ רימ זיא ריא

 א ןריפרַאפ לָאז יז ןעמעװ טימ ןַאנװָאנַאטַאנ ַאננַא ןזייוװװוצנָא עבַאגפיוא

 ...ןכייוו לָאז יז ןעמעװ ןופ ןוא טרילפ

 -- קיגרעבײװ רענעסַאלעגסיױא ,רעלַאװירפ ַא ןיא רַאיַאמ רעד ---

 :עמ יד טשינ ַאד טדער רימ ןיא .טלַאהניא ן ַא ןוא ץרַאה ןָא ,טסײג ןָא

 זומ סָאװ ,ןשטנעמ ןטסשנעָאנ ריא ןופ גרָאז יִד רָאנ ,טכוזרעפייא עשירענ

 .ןיזמוא ןוא ןיזטכייל ןופ ,טעסילַאנַאב ןופ ,ץומש ןקיּפעלק ןופ ןשיהּפָא יז
 אננא זא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא רעבָא .טכערעג רשפא ריא טנעזו ָאדו ---

 רַאפ רעמ ןוא עדריוונעיורפ ןופ ליפענ רעמ ?גָאנ ןיא טָאה אנווָאנַאטַאנ

 ךיז ןָאק יז סָאװ וצ ןוא ןסױטשּפָא ףרַאד יז סָאװ ,םעד רַאפ שינעדנעטש
 =רעטכָא בָאה ךיא ...ּפָאק ןיא ןעמַאזוצ ןבָאה עדייב רימ יװ ,ןרעטנעענרעד

 טרעבוצַאכ טושּפ ןיכ ןוא יז ןופ ןדעי טימ דיז טלַאהרַאפ יז ױזַא יוװ םריוו

 ןופ דלעה רעד טעװ רָאיַאמ רעד זַא ,ךייא רעכיזרַאֿפ ךיא .טקַאט ריא ןופ

 :ור ןפַאלש ריא טנַאק ,ךייא טקערש סַאד ביוא ...ןרעװ טשינ ןַאמַאר ריא

 , | .קיא
 רָאיַאמ ןגעו ןטכַארפ וצ טרעהעגפיוא ןוא קיאור ןפָאלשעג ךיא ןיב

 יד וצ רעכָא ,יורפ ןיימ םיא ןופ ןעָארד ןָאק סָאװ ,י"הנככ, רעד ןגעוװ ןוא

 ןשיװצ ןרָאי ןוא םישדח ןופ גנַאג ןיא טלמַאזעג ריז ןבָאה סָאװ .,ןטקַאפ

 ןיא ןענעז ,טייקדמערפ רעזדנוא טקישסעפַאב ןוא טרעסערגרַאפ ןוא זדנוא

 2עג ןכַאה סָאװ ,ןהעש ,ןטנװַא ,געפ ןעמוקעגוצ ןכָאװרעמוז ענעי ןופ דשמ

 ןוא טימעג ןטקירײלעגסױא ןימ ףיוא זייא ןטסַאלּפ יװ רימ ףיוא טקריוו
 ...ץרַאה טקפייוװצרַאפ

 ףור דיא זַא ,ךדעלגעמ : לָאמַא רָאנ גָאז ךיא) רעגטַאר ןַאטיּפַאק רעד

 עג לָאמ עכעלטע זיא (?"רעטלַאװ , :רָאג רשפא ,ןעמָאנ ןשלַאפ א ןַָא ָאד

 .ןעמַאזוצ םגניווועג רעירפ ןבָאה רימ ווז ָאד ...םייח רעד ןיא זהנוא ייב ןעוו
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 ...םסניק ןגעוו ןסעומש ןוא העש ןייא טשינ טכַארברַאפ םיא טימ בָאה .ךיא
 טמיא טָאה רימ .עיצידורע טימי ןשטנעמ ַא רַאפ ןזיװענסױרַא ריז טָאה רע

 ךיא ןכלעװו יב ,רידנומ ןשירעציפָא ןיא ןדיי ַא ןופ טלַאטשעג יד טרינַאּפ

 ןשיכירפסע .ןופ םזיטַָאירטַאּפ ןקיטכירפיוא ןיא ןסיוטשעגנָא ךימ כָאה

 םיא וצ ךיז טלָאװ דיא ...ןײזשסוװַאב ןשידיי ןפימ וצ לעלַארַאּפ ריציפַא
 !שרעדנַא ןעמוקעגרָאפ רעכַא זיא ...טייקיציה רעצנַאג ןיימ טימ ןדנובענוצ

 ןענעז ,דניירפ ערעזדנוא ןופ דניירפ יד, :טרָאװ עשיזיוצנַארפ עטלַא סָאד
 :רעכיא ןַא ןוא ןליפ טזַאלעג לַאפ םעד ןיא ךיז טָאה -- "דניירפ ערעזדנוא

 רימ יבנק ןזײװסיױרַא ןביױהשגָא טָאה ןַאשיּפַאק רעד .ליּפש רעטרעקעג

 .ןליוומוא ןסיוועג ןופ ,פ ײ ק ד ם ע ר 8 ןופ םינמיס
 ?נעיכּפעליפע סיקסװַאלסַאז ןיא טנָאמהעד לָאמנײא ךיז כָאה ךיא

 ,ןגָאלשעג טשינ ,הלילח ,ּפָאק ןטימ טלַאפסַא ןפיוא ךימ בָאה ךיא ...ליּפש

 ךיא םגה ,ןגעלעג ןגעוו עניימ ףיוא זיא חבזמ רעטרעטשעצ ןייא ךָאנ רעבָא
 :םעיזנעטערּפ ןצעמש ֹוצ ןבָאה וצ טקיטכערַאב טליפעג טשינ ךימ בָאה

 .עבטה ךרדכ -- ץילַא

 ןיא ,"טכערסנבעל ןַא ןבעל, ןיימ ןגעוו טינשּפָא םעד ןופ בײהנָא ןיא

 םיורג יװ טליײצרעד רענעײל םעד ךיא בָאה ,ןעלטיּפַאק יד טָא ןופ ןפשרע

 ?ריוװ ַא רַאפ סָאװ .ק י ז ז מס ןופ סולפנייא רעד רימ ףיוא ןעוועג זיא סע

 ןיימ טימ ןכערּפשעג עטשרע עניימ תעב;טַאהעג רימ ףיוא טָאה סע גנוק
 / ןפיוא ףָאהנרָאיַאמ ןיא רעפסעקרָא רעשינַאפמיס רעד ,רָאטקעריד ןטשרע

 , .קיטלַאב ןופ גערב

 ןעגנַאלק יד ױזַא יו .םעד ףיוא טלעטשעגּפָא טַאהעג ךיז כָאה ךיא
 ברע ןופ ןעגנוכעלרעכיא ענימ ןיא ןכַאה ַאגנַאט ןשינַאּפש ןטשרע ןופו

 ?ַאפיט,) רענעקניזרַאפ רעד ןופ עידעגַארטפ יד טקורענּפָא המחלמ:שלעוו דעד

 ..."קינ
 יד טימ ןדנוברַאפ רימ רַאפ ןעגעז קסװַָארדנַאסקעלַא ןיא רָאי יירד יד

 שןמ יד ןֹוא "שטעּפ יד םגירק סָאװ ,רעד, סוועיערדנַא ןופ ןעגנובעלרעביאו

 ךעגנילק ָאד ןֹוא .גנוקעטשרָאפ יד טײלגַאב ןכַאה סָאװ ,ןוויטַאמ עשילאקיז
 ןכלעוו ,סלַאװ ןרַאברעדנוװ םעד ןיא ָאננַאפ םענעי ןופ ןדרַאקַא יד רעדיוװ

 .װעשַאטקעב ןפַאשַאב טָאה סע

 טושז-,, ןופ ווישָאמ םעד ןוא גנַאי ַארַאלק ןופ ןעננולעטשרַאפ יד ךָאג
 ןופ ףוס, םעד טָא ןָא ןליפ סָאװ ,ןשינעעשעג עלַא יד ייב ?"רעמַאלב עלעק

 בָאה ריא ןכלעװ ,"טימעג ןטּפמַאּפעגסיױא , ןופ דנַאטשוצ םייב ,"ןרָאי יד

 יד טָא םימ טמעטַאעג ןוא טבעלעג ךיא בָאה ,טיירב גונעג ןבירשַאב ןיוש
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 ךיא בָאה רימ םורַא ןשטנעמ עקידעבעל יד ןשיווצ ןוא סעידָאלעמ עכעלטע

 .סלַאװ ןטרַאצ ןיפ רבחמ רעד יװ טלַאפשעג עטנעָאנ ןוא עכיל ַאזַא טַאהעג

 רעבָא ,ךעלטקניּפ .טשינ ןרעפשנע טגעלפ רע ,ווירב ןביירש ךיז ןגעלפ רימי

 רעבָא .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה זדנוא ןשיװצ טקַאמנָאק רעד

 !געווסנבעל ןיימ ףיוא גנורעטשעצ ןופ דָאירעּפ ַא ,תועמשמ ,ןעװעג זיא סע

 =עג ריֹוא רימ ןיא ןװעשַאטקעב ןצרַאה ןיא עניארקוא ןופ ןריפקעווַא ןוא

 !מפרעשַאכ טשינ -- זעוו

 -- השעמ ַא טרעה

 א
 +ו

 א
 וו



 ךיש יד ןוא ךירג רעד .צטזז

 טשינ םגה .ןרעשַאמ וצ טרעהעגפיוא טשינ ךימ טָאה סַאישיא ןיימ

 ןֹוא .טרעטַאמעג --.רעבָא ,קירוצ ןבלַאהרעדנַא;רָאי ַא טימ יװ ףרַאש ױזַא

 ;געמ ןרָאװעג זיא סָאד) ענליוו ןייק ןביילק דיז ןבױהעגנַא כָאה ךיא תעב

 ב ןעװעג זיא עיליװ רעד זיב רּפעיִנד ןופ חטש רעצנַאג רעד לײװ ,ךעל

 4 דערוצ ןביוהשגנַָא ךימ םורַא עלַא ןבָאה (רעשילימ ןששייד ןכרוד טצעז

 ןעמ .לַאקידַאד דיז ןרירוקסיוא ןַאמיל ןפיוא סעדַא ןייק ןרָאפ לָאז ךיא זַא

 ָאד ןוא ,?עטָאלב , רענַאמיל רעד ןופ ןסינעג טלעװ רעצנַאנ רעד ןופ טרָאּפ
 !עזיײר העש 18 -- 19 ַא זיא

 יש

 ןיוש טייצ רעד וצ ךיא בָאה ענליוװ ןופ .סעדָא ןייק ןרָאפ ןסָאלשַאב

 יד ,לעקנערפ לדייא -- ןרָאי:רעדניק יד ןופ דניירפ ןיימ ןוא ,ווירב טַאהעג

 -- רעטסעוש סאניגועי ַאידַאנ ,?עילַאג עמומ , רעד ןופ רעטכָאפ עטסטלע

 ?אטקעב ןופ .ןַאמיל ןפיוא ןרָאפ וצ םינמוזמ םוכס ַא טקישעגוצ רימ טָאה

 ךיז בַאה ךיא ןוא ,יאבח ךורב , רעקיצרַאהפיײרב ַא ןעמוקעגנָא זיא ןוועש

 .םערָא ןייק וטזָאלעג

 ןטשרע ןיימ ןופ טרָא סָאד ןבילברַאפ ןוא ןעועג רימ רַאֿפ זיא סעדָא

 ןופ ןקיטײוװ יד ,םָארנָאּפ ןופ סערַאמכ עצרַאװש יד .גנווושפיוא ןכעלטגגוו

 ןבָאה 1018 ייא טציא .ןדנוװשרַאֿפ ןרָאי יד טימ ןענעז גנֹושיוטנַא רעד

 בָאה ךיא ;ןװיּטָאמ ערעדנַא ץנַאנ טנָאמרעד ןרַאװלוב ןוא ןסַאג יד רימ
 זיב ןַאלימ ןופ ךלהמ םעד ןטסָאמעג ןוא ?ןַאלימע ...ןיימ ןגעוו שכַארטעג

 יד ןוא עילַאמיא ןיא ןעמלַאּפ יד ןנעו טכארטעג ןֹוא קסווָארדנַאסקעלַא

 יא ךיא בָאה טציא ןוא ,רימ ןיא ןשינעטסיװ יד ןוא רימ םורַא ןזָארגדליװ

 ,ןקורדניא עקידרעירפ עניימ עֶלַא ןופ "ירוּפָאּפ, ןימ ַאזַא טבעלעגרעב
 {ציזּפָא געלפ ךיא .ןעלמיה יד טָא רעשנוא ןעגנושיוטנַא ןוא ןעגנונעפָאה

 ...אקנעּפאנ טציז ןטייז עדייב ןופ ומכ ןליפ ןוא זַארעשזנַאל ןפיֹוא ןהעש
 לָאמ סָאד רימ טָאה ןטנװָא ןוא געט עלופסגנופידַאב רעײז ןוא עײנ רעבָא
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 ,םלוע:העטַאעט רעסעדָא ןופ גנילביל ןטימ גנורעטנעענדעד יד טכַארבעג

 זיא רעכלעװ ,װ ַא ס ַא 7 ר ַא כ רעליּפשיוש ןטריטנַאלַאט רעײז םעד

 :ַאב ַא טימ) *| ר ע ד, ןופפ רעריפסיוא ןטסעכ ןרַאמ ןעװעג שנעקרענָא

 טשינ, -- רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה עװקסָאמ ןיא ןװָאצװעיּפ זַא ,גנונערָאװ

 | .(!ןגיטשעגרעביא
 ,ַאװַארָאדָאעפ ןירעלעּפשיוש יד ךימ ּסָאה ןװָאמַאלרַאכ טימ טנעקַאב

 :עיב יב /ַאלסַאנירעטַאקעי ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ בָאה דיא רעכלעוו טימ

 :ןמ סַאטסַאקַא , יו ,ןלָאר ענעעזעגנָא ייר ַא טליּפשעג טָאה יז ווװ ,ןוועיַאיל

 .א .א ?םיּפידע , ןיא ?אטסַאקַאינ ,"פעלמַאה, ןיא "ןיגינעק , יד ,י"רעמי

 גָאטרַאפ ןיב טכענ ןוא געט עכעלטע רימ ןכָאה ןװָאמַאלרַאכ טימ
 ןופ טלַאטשעג רעד ןוא עסעיּפ סוועיערדנַא ןגעוװ ןסעומש ןיא טכַארברַאפ

 טייקנדירפוצ רעפיט ןופ ןטונימ טכעלעגרעביא ייברעד כבָאה ךיא ..."רעדע

 יןרעד ,, טליּפשעגּפָא קידנכָאה ,רָאיפקַא רעסיורג ַאזַא סָאװ ,םעד םילוצי

 ערעזדנוא זַא ,טגָאזעג רימ ּטָאה ,ןעגנולעטשרָאפ רעקילדנעצ ךסו ַא ןיוש

 ןבָאה עכלעוו ,םיטרּפ ייר ַא ףיוא גוא וד טנפעעג, םיא ןבַאה ןפעומש

 :עג רעד ןופ גנוטכױלַאב רעד ןיא גנוטײדַאב עקידנרידיצעד ַא קפס ןַא

 םימ ןעװעג טליפעגסיוא זיא סָאװ ,טכַאנ ַא רָאנ ,לָאמנײא ןוא ...טלַאפש

 ןופ טקעװעגפיוא ךימ רע טָאה ,קרעװ םענופ ןשנעמנַארפ ןוא ןגָאלָאנַאמ|
 ,יקסװערָאמ ,טָאג ןגעווטסעדנופ קנַאד ריא, :ףורסיױא ןַא טימ למירד ןפיז

 ןגעװ סערַאריט ערעײא טרעהעגסיוא ןוא ןפָארטעג ךייא בָאה ךיא סָאװ
 ןליּפש וצ ןסָאלשַאב ו וטשינ ךיז טלָאוװ ךיא ...רעירפ טשינ --- "ןרעד ,

 '*!טיײקכעלרעסיוא ןיימ טימ לָאר

 לָאר רעד ןיא טָאה רעכלעוװ ,טסיטרַא םענופ טײקיצהַאהנפָא יד

 רעפיט ןופ גנומיטש ַא ןיא טריפעגנײרַא ךימ טָאה ,ט ר ע ט י ש ר ע ד

 ןגעוװ ?עירָאעפ , ַא ןעלקיוװפנַא טוװורּפעג סעּפע בָאה דיא ...טײקנגָאלשרעדו

 ןופ ןוא רשיח ?לכש ןופ ןרָאטקַאפ יר טשינ ןסילשַאב טפנוק ןיא זַא ,םעדו

 עזָאד ַא טימ קידנפורסיוא .ופקַאהעגּפָא ךימ טָאה רע רעבָא ,סקיוז ןכיוה

 :גנורעטיברַאפ רענעטלַאהַאבײטשינ

 ץְלַא סָאד רעסעב רעכָא ,דלָאג יוװ קיטכיר ןוא ןייפ ןוא ןייש ץלַא --

 ךיז רעדײא םינּפ ןוא סקווװ ןקירעהשג ַא קידנכָאה ,ןקידײרּפ ןוא ןסייוװ

 | ...פימרעד ןטסיירפ

 םאהעג בָאה ךיא סָאװ ,טרעצנָאק ןיימ ףיוא ןעמוקעג רָאנ זיא רע

 :םגירק עטעדנוװרַאפ טרעדנוה עכעלמע ןופ עירָאטידױא ןַא רַאפ ןבעגעג

 טנַאזעג טרעצנָאק ןכָאנ רימ טָאה רע .לָאטיּפש ןשירעמילימ' ַא ןיא ןדקעה
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 ךיוא םיא שיטקַאפ בָאה ךדיא זַא ,ןיז םעד ןיא רעשרעוו עמערַאװ עכעלמע

 ףיוא ןטכיזסיוא יד .ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאהי רעמ ןוא ...טשיוטנַא טשינ

 טָאה אוָארָאדָאעפ עכלעוו ןגעו ,ןָאזעסײרעטניױװ ןפיוא סעדָא ןיא טעברַא

 ןענורעצ ןענעז ,ןװָאמַאלרַאכ ייב ךוזַאב ןטשרע ןיימ רָאנ ןדֿפָאמעג רימ

 | ...ןרָאװע גע

 דנַאב ןיא םַאלב עטצעל ןיימ ןעוועג זיא "װָאמַאלראכ , דָאזיּפע רעד

 קסװַארדנַאסקעלַא ןיא טליּפשעג ךָאנרעד בָאה דיא ...רעטַאעט שיסור ןגעװ

 ,סונעג ןשירעפעש ןפיט ַא טפַאשרַאפ רימ טָאה סָאװ ,לקַאטקעּפס ןיא

 רעשיסור ןנעװ דנַאב רעד :"דילגענַאװש , א ןעװעג ןיֹוש ןיא סָאד רעבָא

 ;רַאפ בָאה ךיא ןכלעװ ףיוא ,רַאטלַא רעד .טקידנערַאפ ןיוש זיא טסנוק

 רענעטַאשעצ ַא ןגעלעג זיא ,ןרָאיסנבעל יײװצ עטצעל סרעטומ ןיימ טנערב

 רעביא קידנטערט ,ןבײהנָא טלָאזעג ךיא בָאה געוװ ןקידרעטיײװ ןיימ ןוא

 | .ביוטש ןוא שַא ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןלַאעדיא ןוא ןטרעװ יד

 ןוא רעטּפָא קר ךיא בָאה ,ןראוולוב יד רעביא קידנריצַאּפשמורַא ,ןוא
 טנעקַאב לָאמַא ךימ ךיא בָאה ָאד טָא זַא ,םעד ןגעוװ טכַארטעג רערעמ קר

 ...אקסנימַאק ?חר רתסא טימ

 ;סיוא ןביוהעגנָא ןכָאה ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןופ ןטנָאזירָאה יד ףיוא

 ע ש י װי ןופ ןטלַאטשעג יד -- ןריניצסַאפ רעמ ץלַא ךימ ןוא ןסקַאװ

 עלערימ, ןופ גנולעטשרָאפ א ךָאנ דיא בָאה רָאי 1009 ןיא .ןטסיטרַא

 יו --- ?רעטַאעט יקסור , םווָאנילַאד ןופ רעטערב יד ףיֹוא דיוא --- "תרפא

 :רתסא טימ טנעקַאב ךיז -- טירש עטשרע עניימ טכַאמעג בָאה ךיא

 טשינ ןעוועג ןיא סָאד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןעוועג טיירג טלָאװ ךיא .ןעלחר

 יושא:זיוו ץַאלּפ ןםיוא) לעטָאה ןיא רעבָא .1913 ןיא טרעײנ ,1009 ןיא

 ..ךעלעדײמ יײװצ ןסעזעג ש י פ | ם י ו א ןענעז (העטַאעט ןופ

 עניגער ןעװעג קפס ןָא ןענעז סָאד 7 רעדָא 6 ןוא 4 רָאי ַא ןופ ךעלהפוע
 :ַאעט ןופ עירָאטסיה, עשיטעָאּפ ןייק טשינ ןביירש רימ תויח .ַאדיא ןוא
 םיניעב ןבָאה רימי עכלעוו ,ןשינעעשעג ןגעוװ תונורכז ענעגייא טרעיינ ,"רעומ
 יד ןסילשסיוא זומ סָאװ ,טרּפ ַא ןרעװ טכַארבעג ָאד לָאז ,ןעזעג טַאהעג

 עלהפוע ערענעלק סָאד :1908 ןיא יוװ רעטעּפש ןעוועג זיא סָאד זַא ,הרעשה
 ןסיירעביא לָאז "עזוד עשידיי , יד זַא ,טייקידנעװשיונ א ןפַאשַאב טָאה

 ;ענ זפס ילב ןבָאה רימו סָאװ ,םינינע ענעביוהרעד ןגעװ ךערּפשעג סָאד

 ,רעטכַאט רעקירַאי;פ רעד םימ ןוא שיט ןטימ ןעמעגרַאפ ךיז ןוא ,טריפ

 .ךייש/ ַא ןיא השבי יד טלדנַאװרַאפ טכירעגמוא טָאה עכלעוו
 ןיא ןפינשעגניא ןבילברַאפ רימ זיא ענעצס יד טָא זַא ,ןגָאז זומ ךיא
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 ײװצ ,גָאפ ַא טימ לקַאטקּפעס רעד יו ,רעקינײװ טשינ טימעג ןוא .ןורכז
 .רעירפ

 קנעדעג ךיא) ןרָאפעגקעװַא זיא ַאיַאקקנימַאק ןַא :טרּפ ַא רָאנ ןוא

 ןעמוקעג ךיא ןיב (טכילטגװָא ןיא ןָארעּפ םעד שקנעדעג ךיא ,ןיהוװ טשינ
 ?מֹורַא גגַאל בָאה ךיא ...ןזיור עשיור עשירפ טעקוב ןסיורג ַא טימ גוצ םוצ

 ןַא קידנעײג .ןענופעג טשינ יז ןוא ןישסיטרַא רעד טימ ןָאגַאװ םעד טכוזעג

 ךיא כַאה ,טשינ טרַאפ יז זַא ,גנוניצרעביא רעד ןיא קירוצ רעטשיוטנַא

 סָארדרַאּפ ןוא גנושַאררעביא ןיימ וצ ןוא "!יקסװערָאמ רעה, :טרעהרעד
 בָאה דיא ...סַאלק ןטירד ןופ רעטצנעפ ןיא ןירעלטסניק עסיורג יד ןעזרעד;

 ןיא -- ןכוז קעװַא ,קידנעגיפעג טשינ ,ןוא ןפײװצ ןיא שכוזעגמורַא י ז
 עזוד :ןגירשעג דלַאװעג .."ע ז ו דע -- ךָאד א סע הן פ ש ר ע

 יי | - {ןסַאלק ןפידד ןיא טרָאפ
 .רעפמיילעג ַא יװ רעטצנעפ ןרַאפ ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא
 ןיב ךיא ?טעקוב ןקיטכערפ ַאזַא טימ סע ריא טײלגַאב ןעמעוװ +--

 ,לביימש ןטּפַאההעביױצ ַא םימ ַאיַאקסנימַאק טנָאז-- קיטביזרעפייא שממי
 רָאנ לָאמנײק ,ןזיװַאב ריז טָאה רימי יװ ,ךיא בָאה ןכיילג ןייק ןכלעוו וצ

 ..ןעזעג טשינ
 !איַאקקנימַאק םַאדַאמ היא == י-

 רעטשרע רעד ןעװעג ןיוש ןיא סע ?טעּפשי ױזַא סָאװרַאפ ָאט --

 - !גנולק
 בָאה -- סַאלק ןטײװצ ןוא ןטשרע ןיא טכוזעג ךייא בָאה ךיא --|
 | | .טפמהומעגסורַא טמעשרַאפ ךיא

 .טעקוב םעד םגנַאלרעד ריא כָאה ריא .ןָאגַאװ ןופ סױרַא זיא יז

 טָאה רויט .טנַאה יד טקערטשעגסיוא רימו טָאה יז .טײהננעלרַאפ טונימ ַא

 ?ףיוא רעפיפ ןיא בָאה ךיא ןוא טרירעג קיטכירפיוא זיא יז זַא ,ןזיװַאב ךיז
 רעפײװצ רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה סע .טנַאה ריא ןָאטעג שוק ַא גנוגער

 טכירעגמוא ןוא ,ןָאגַאוװ ןופ ?לּפערט םוצ ןָאטעג סיר ַא ריז טָאה יז .ננולק

 .טײז ןיימ  ןיא טיירדעגמוא ךיז
 ;רעמיר ןפלַא ןופ טירש ןימ ַא תמאב סייז רעיא ןופ זיא סע ---

 .טלַא ױזַא טשינ ךיא ,גנוי וצ טשינ טנעז ריא :סָאװ ריא וטסייוװ ...םוט

 םוצ ךיז ןענָאק ןוא ןפחַאד רימ זַא ,ןיימ ריא .ךיוא רימ ןענעז ןגעלָאק ןֹוא
 ה ,ןשוקעצ דײשּפָא
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 עגיב רעד ןופ ןכוהעגנָא ךיא בָאה םורַא ןכָאװ עצרוק ןיא !רעגעײק

 ךַאג ךיא כָאה שינעעשעג רענעי ןיב .ןעמַאמ ןיימ ןופ ןושפ טָאר ןדער

 | .ץפיז ןופ ןוא קזוח ןופ --- ןלייצרעד ֹוצ םעּפע

 יוש ךיז ךיא בָאה טסנוק רעשידי טימ טפעהַאב רעבָא
 ראי 18 ןיא ןוא ..עזוד רעזדנוא קירצמולנַאב ,קירוצ רָאי

 ָאמרעד םעד ןיא ךיז , ןרַאװ - יד רעביא קידנעײגמורדַא ,ךיא
 וָאפ רעד שימ זַא טי פר ע װ טרעײג יב נָאמ רעד, -- טשינ

 זַא א ןעמַאמ ןימ ןופ ןישל סָאד דער ןבײהנָא ךיא ףרַאד עגָאדַאמירּפ
 --יטלַאטשעג ריא טימ ,פלעוו ריא טימ .,קנעדנָא דיא םימ 'טדניב ךימ

 חמציו; םעד ןָא רעדָא "ינקרוּפ חמציו ,, ןטימ שילָאּפ ןיא שידק רעד וטשיג

 -.4 ; ם : 4 55 1

 2 5 ולא =.

 !רה ע פט ַא ע פט :;ןבעל ץנַאג ןיימ ןופ דַאז יד טרעײנ ,""ינקױוּפ

 *רָאדָאעּפ , ןײז טשינ ליוװ סָאװ ,"ןרָאדָאעפ, רַאֿפ טשינ רעטַאעט רעבכָא

 ...ישטיװַאנארא,, ןייז ליוװ סָאװ ,ןשטיװָאנָארַא דרוד טשינ -- רעטַאעט ןֹוא

 ;לנַאװ ןפיוא קידנקוק ,ןיקסוװָאקיישפ 'טגגיז םָאװ ,עסַאמ רעד רַאפ רעטַאעט

 פעז וָאנַאּפעטס ןכלעוו ןיא ,"דָארַאנ יקסיערוװעי, ןרַאפ רעטַאעט ,גוצ

 ןופ ןכאילש ענעפרָאװעצ יד ףיוא םזילַאעדיא ןקיביײא) ןופ רענערפ םעד

 ?רעיוש וצ .ר עד טָא זיא פו ..רעטנזױשרַאי ענײז
 ןרַאװעג זיא סָאד --- עגַארפ עטרילומרָאפ ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד

 גיוא ןפרעמיקהַאפ ןופ קילב ַא ןעוועג זיא סָאד ,טימעג .ןופ דנאטשוצ ַא

 מימ ןבײהעגנַא טָאה טפנוקוצ יד ןוא .ןײרַא טפנוקוצ רעד ןיא ,םורַא ןיא

 ,לַאמַאפימ טשינ ..רעפפנע םעד ןבעוו -- העש רעדעי טימ ,גָאט ןדעי

 ןטנעמַאמ טימ קידנהנעלברַאפ טשינ ,לרעלעט םענרעבליז ַא ףיוא טשינג

 ,לעווש רענעי וצ קידנרעטנעענרעד רעבָא ,גנוקידירפַאב רעכעלסיז ןופ

 לעגיא :ןגָאז טנָאקעג ךיז בָאה ךיא ,ןטָארטעגרעבירַא קידנבָאה ,עכלעוו

 "!יתאצמ -- ית

 סיורג יז ...לעװש רענעי ֹוצ געו רעד ןעוועג זיא רעש ןוא גנַאל

 ..ןײזפסױװַאב | ןכעלקילג ןופ העש יד ןעוועג זיא ץרוק יױזַא קידיירפ יוװ ןוא

 ןשינעפימ יד ויא ,סנטָאש יד ןיא קירוצ קעװַא ןוא טצילבעגפיוא טָאה סע

 ןשינעפיפ יד ןיא ,עסַאמפ ר ע ד .טימ ,רעהשוצ ם ע ד טימ רעבכָא
 +םנבעל ןיימ ןופ ץיּפש םוצ טכיירגרעד דיא בָאה --- קלָאֿפ ם ע ד ןופ
 ...קילנ ןשירעפעש ןופ סונעג םעד טנעקרעד ןוא לַאעדיא

 ןוא ןעמיורט ןבייהעגנָא טשרע ךיא בָאה סעדָא ןיא רָאי 1018 ןיא

 ,םעלַא םעדו יכנ5 "ע ײ נג, ןעװעג ןענעז סָאװ , ןפנָאזירָאה זגעװ ןטכַארט

 :עג רעבָא ,טבעלענּפָא ןוא ט58א ןרָאװעג רימ םורַא ןוא רימ ןיא זיא סָאװ

 א
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 | 8 ? ַא םוצ --- ןטנָאזירָאה "עײנ , טשרמולכ יד טָא דיז ןבָאה ןגיוצ
 ר ב ק ריא ןֹוא ..ןעמַאמ רעד וצ ןוא טייהדניק רעד וצ :םעניימ רבע
 ןוא ,ןעגנויּפַאּפ ןוא ןעגנומערטש עניימ ןופ טקנוּפ רעד ןרָאװעג טציא זיא
 !עגליװ ןיק :ןי ח ַא -- ףוד ַא יװ ןעזעגסיוא רימ טָאה ץלַא

 רפז ןײק ןיא רַאדנַאשז ןופ !ָאטשינ זיא ענליוװ שיסור ןייק רעֶכָא
 {ם לו ע:ת יי פ רעד -- עגליוו ןייק םיצ ךיִמ ןוא !ןבילברַאֿפ טשינ

 ןגעװ תונורכז ןיא ןעקנוזרַאפ סעדָא רעביא ןעגנַאנעגמורַא ןיב ךיא
 ךיא עכלעוו ןופ , טפנוקוצ -- ןגעװ ןעמיורט ןופ טגערעגפיוא ןוא לָאמַא

 .ןרוטגָאק עקידלּפעג ןייק ךיז רַאֿפ טַאהעג טשינ רָאנ וליפא בָאה
 .ּפַאלק רעדעפיב ןוא רערעװש ַא ןפָארטעג טָאה דימ ןוא

 +עג ַא יו ןעמינעגפיוא ןרָאװעג דיא ןיִּב םייה ןיז ןיא ןוועשַאטקעכ ייֵב

 .ןעניריא דעלכעזטּפיוה טרעהעג טָאה ויטַאיציניא יד ןוא רעדורב רעמביל

 ןײז ןופ רעפימ ןוא יורפ ןײז -- טציא ןוא "החפש , רעקידרעירפ ןייז

 רעגײזַא זיכ זיא שטיוועיעגרעס ןיטנַאטפנָאק :רעדנוװ ןייק טשינ ...דניק

 יד טרימעג טָאה יז ןוא ,עירַָאלעצנַאק ןייז ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג 4 -- 8

 ןופ ךיז כָאה ךיא .עשטסָאבעלַאּפ עשיטקַאמפ חשעמ -- טײקשיטַאבעלַאב
 :ַאה ריא וצ ,לעוװש רעייז ןפָארטעגרעּבירַא קידנבָאה ,טנעמַאמ ןטשרע

 ַא ןײז ?עוװ ףיא רעכלעוו ייב ,עטפַאּבעלַאב רעשיטקַאפ רעד ֹוצ יװ ןגיוצ

 .געט עבכעלמע ןופ ךשמ ןיא טסַאגו

 רעצוּפלװישש ַא ןעזרעד ךיא בָאה ,רעקסװָאסַאבירעד רעביא קידנעיג == }
 ;קרעמ ַאזַא טימ טּפַאמעג סע טָאה רע .ףיש עניימ ןצוּפסױא טזָאלעג ןוא
 רימ וצ ןעמוק טגײלעגרַאפ םיא בָאה ךיא זַא ,שיײחנעמַאקופ רעקידריװ
 טָאה רע .ןיורב ףיוא טיור ןופ ךיש עניימ ןברַאפרעביא ןעמענ ןוא םיהַא
 :גיא ןגרָאמ ןעמוק טגָאזעגוצ ןוא סערדַא סװעשַאטקעב ןבירשרַאפ
 | ' .ירפרעד

 ;קעװַא ךיא לעװ רעמעּפש ּ?ײוװ ,11 יװ רעטעּפש טשינ םוק רעבָא ---
 .קעװַא ןטרָאד ןופ ןיוש ףיא רָאפ גָאטימּכָאנ ןוא ןײג

 טָאח --- .ךיש עניורּב ןעמוקַאב וטפעװ 49 ןוא 9 ןעמוק לעװ דיא ---
 .ףירג ןיימ טרעכיזרַאפ דימ
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 :סיוא ןא םייהא ןעמוקעג ,טָאטש ןרעּביא טײרדעגמורַא ריז כָאה ךיא |

 ,ןדֿפָאמענ טָאה ַאניריא תויח ,ןפָאלש ןנייל ריז ןסָאלשַאב ןוא רעטרעמַאמעג

 .םעפש םײהַא ןעמיקפ סע ןוא גנולמַאזרַאֿפ ַא טנייה טָאה איטסַאק ןַא

 2ינײלק ענעדישרַאפ רעביא טרעדױלּפעג עליו ַא ריא טיִּמ בָאה ךיא

 .רעמיצ ןסיורג ןיא ךיז וצ קעװַא ןוא ןטייק

 ןעמענוצ יז ןעניריא ןטעבעג ןוא ןָאטעגסיוא ךיא בָאה ךדיש עניימ

 טָאה יז :0 םורַא ןעמוק ףרַאד רעכלעוו ,דירג םעד ןבעגּפָא ירפחעדנוא ןיא
 עג ַא יװ ןפָאלשעגנײא יא ןיכ ןכיגניא ןוא ,ךיש עניימ ןעמונעגוצ

 .רעטעגרה

 :יא ןוא ,טכַאנ רעכלַאה דָאנ טייוו ןעמוקעג םיהַא זיא וועשַאטקעב

 זיא ...ןעגגילק ןייז טרעהעגנ טשינ ןוא ןפָאלשעגניא טסעפ ךיוא זיא ַאניד
 :ענ טָאה םיא ןיב ריט רעד ײב ןטנוא העש ַא רעכיא ןענַאטשעגּפָא רע
 רעטנערעגפיוא ןַא זיא רע זַא .?סילש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןכש ַא טנפע
 ;רעד רע סטָאה ,ריט סעניריא טנפעעג ןוא רעמיצרערָאפ ןיא ןפָאלעגנײרַא

 | | ...ךיש עניימ טעב ריא ײב ןעז
 ןעמ ...!טשיג ןײװַאב םיש ןײק זיא -- עטיױש ַא יװ טפָאלש יז זא

 ,הוואת רעשירעטערַאֿפ ןופ ןערב ןיא זַא ..."קידנפָאלש , ןכַאמ ריז ןָאק

 'יןניוב ןיפ ליפ, ןפָאלעג ןירעטערַאֿפ יד טלָאװ ,גנולק ןייז קידנרעהדעד

 םיא זיא 'רָאלק , .ןעמונַאב טשינ ריו א רע טָאה סָאד -- ריט יוד ןעגעפע

 ;;דיֿפ -עקימַאלפ ןופ אצוי;לעוּפ ַא זיא ריא וצ גנויצַאב ןימ זא ,ןרָאװעג

 ;עג ריא יב ...זַא ,ןזײװַאב רָאנ רַאפ ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא טפאש
 .ךיש -- (!ענײמ :טסײה'ס) "ע ג ײ ז, ןעיטש רענעק

 טשינ .ריא ןיִּב טכַאנ;טסוגױא רענעי ןופ חעש עכעלפע יד ןבײרשַאב
 ;:רעד רעזדנוא ןופ ּפַאמע םענעבעגעג ןפיוא טגיילעגפיוא טשינ ןוא חוכב

 .גנולײצ
 ועשַאמקעב .ןכיוא ןופ טכיל ןײק ףָאלש ןיא טשינ גָארטרַאֿפ ךיא

 ןקידנעגנעה ןופ ּפמָאל םעד ןדנוצעגנָא טָאה רע ןַא ןוא ,טסוװעג סע טָאה
 ןּפָאק ןרעביא ּפַאלק ַא ןופ יו טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא ןוא לָאדנַארישז
 ..םעכ ןיא זיא רע זַא ,ןעמונעגפיוא ףָאלש ןיא יװ בלַאה ךָאנ ךיא כָאה
 ןיא -ע/ ןעזרעד ךיא כָאה םירַא (?סעדנוקעס רשפא) ןטונימ 2 ןיא
 !ק י5 כיז ר ע פ ײ א

 ןַא ןיא רע !כיוס זיא רע !דנילב זיא רע :ןעזרעד ךיא בָאה רעטייוו

 | !טָאידיא רעדנור ַא !טָאידיא
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 טלָאװ טכוזרעפיײא וצ טשינ טנורג ןייק טָאה רע ןַא ,םיא ןגָאז דעכָא

 ;?קַאז זיא ןלַאפעגנײרַא , ןיב .דיא זַא ,חומ ןטיירדענהעביוא ןייז ןיא ןסייה

 |םפ יה איַא ה ַא "?קיטכיזרעפייא ןיב ךיא זַא היא מעג ןעגַאװ ןופ
 טשיגו-- זומ דיא ,ן ײג ,ל2טי ה סָא ד גע ר ב 2כנג

 יי יי .קימכיזרעפייא זיא רע זַא ינענא ןייק ןבָאה
 .קײטפָא ןיא קעװַא ןיִב דיא .רעפשלחעג א א יו | ןעזעגכיוא | טָאה רע

 ןבָארבעגגײא ןסעזעג ןיא רע .קירוצ ןעמוקעג .העש ַא טײרדעגמורַא יז
 ;יטנעס עקיטײז ףיוא ןקריװ טימַאב ךיז בָאה ךיא ,ןטסיופ יד ןיא ּפָאק םעד
 :רַאפ ןשינַאלָאטַאּפ ןופ קורדסיוא ןַא !האנש !טרָא ןופ טשינ -- ןטנעמ
 .פײהנזעװנָא ןיימ וצ סָארד

 קירנציז ,ןפָאלשעגנײא ךיא ןיב גָאטהַאפ ןופ ןלַארטש עטשרע יד שימ
 זיא דעקיצ ןיא :ןגיו א יד פנפעע מ הַאכעגפ םיוא ךיז בָאה ךיא .לעט ַאפ ןיא 2.

 | .ָאטשיג .רענייק

 .רעמיצ ןיא ןײרַא ןיא רע .ןכַאז עניימ ןקַאּפ ןעמֹונעג בָאהו ךיא
 ךיא ?ןעקנירפ ךיז -- רשפא !קעװַא ןיא דניק ןפימ ענעריא ---

 | ...עסײװ

 דעד .טרירענמוא ןענַאטשעג ןענעז ךיש עניימ .ריא וצ ןײרַא ןיב ןיא
 יי | | .ןעמֹוקעג טשינ זיא ךירג

 ןוא רעמיצרעדָאּפ ןיא סױרַא ךיא ןיב ,ןַאדָאמעשט ןיימ טקַאפרַאפ
 :טגָאזעג םיא וצ טיירדעגסיוא בלַאה ,ריפ ןיא

 םַאב םיא כָאה ךיא .ךיש עניימ ןעמענ ךירג ַא ןעמוק ףרַאד ָאד --
 | .סעררַא ןיימו שיס ןפיוא רעכיא ךיא זָאל .ומלעטש

 .ןגיוא עדליוו טימ טקוקעגנָא ךיס טָאה רע

 ?ךיש עכלעוו ?ךירג רעכלעװ ---

 .ךיש ענײמ ןברַאפרעביא רעצוּפלוװיטש ַא טלעטשַאב בָאה ךיא ---
 =עג טש ג ןיא רע רעבָא .ןעמוק טעװ רע זַא ,ןבעגּפָא "ז ןעניריא ןפעבעג

 .רעמיצ ריא ןיא ןעייטש ךיש יד :ןעמוק
 ?וטספיול ןיהווו !שרַאװ !ַאשַאקרַא ---

 רעד :לכײמש ןקידנטכיול סוװעשַאטקעב "ןיימ,, ןעזרעד בָאה דיא =

 .ןָאפעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה רַאמשָאק
 ןיֹוש דיא ןיב ןצרַאה םענעגייא ןופ קיטיײוװ ןפיוא ןריגַאער ןפוא ַאזַא

 -  .ןבעגרַאפ וצ ןעװעג קיעפ טשינ

 רַאפ טָאװ רימ ןגעװ ןטכַארט וצ ױזַא זַא ,םעדו ןגעוו טדערעג טשינ)
 .הבנג ַא ןײגַאב וצ קיעפ רַאפ ךימ טלַאה רע זַא ,לַאּפ םעד ןיא ןסייהעג רימ
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 ;םיֹורַא ךָאנ טעוו -- "יורפ עדמערפ , ,"טכוזרעפייא , -- עמעט יד

 | -- ןעמַארטשסנבעל ערעזהנוא ןיא ןעמיווש
 :רַאפ טָאה טכַאנ ענעי ןנעק רשח סוועשַאטקעכ זַא ,ךיא ןכײצַאב ָאד

 ופמצעל םעד סרעפשעצ ןוא ןדיירפ עניימ ןופ םעדַאפ ןטצע? םעד טגערכ
 .געוו ןפרעטסַאלפעג רעירפ ןיימ ןופ ןייטש

 :ַארוק רענעגנולעג רעקיכָאפס ַא דָאג -- סעדָא ןֹופ ךיז בַאה ךיא

 .קסווָארדנַאקקעלַא ןייק טרעקעגמוא -- עוצ

 ,?עקטאמ ענרעזײא יד, ;לקאטקעפס ןייא ,טגַאמרעד יװ ,טליּפשעג

 :א8 ןפיוא (רבחמ םעד טשינ קנעדענג'כ) עמַארדַאלעמ עשיזיוצנטרפ ַא

 :רכ2גניפיװצ ם10:460 םעד קיװדופ ןגעװ טקַאפ ןשירָאטסיה ןופ ויש
 . ןרעפעקשומ ירד, יד ןיא ןטַאמויד ייב ךיוא טרעדלישעג זיא סָאװ ,רעד

 ןוא .ד"רפ רעשירעליּפשיש ןופ טגװַא ןַא טפַאשרַאפ רימ טָאה לָאר יד

 | יי ח ַא גגארד ןקירָאי;19 ןיימ ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד

 !כ ה - } צ ךעגקיװ ןַײק -- טזַאלעג ךיז ךיא בָאה טסוגיוא בײהנָא





 - לייט רעטירד

 תוריּתס ערעייז ןוא ןתמא יד



 אלי 5



 "תמא רעד ןרוובעג טרעװ תוריתפ ןיא,

 (לטרעװ:סקלָאפ שוסוד ַא)

 ,תורותשס ןופ ףהמַאק רעד זיא סָאד -- קוטקעלַאיד,

 ."ןרנַאטשנגעק ןופ ןכות םצע ןוא

 ןינעל .וא .ווװ





 טַארד ןקיכעטש ןכרוד 1

 טימ טלעטשענהָאפ טָאה עניַארקוא ץנַאג ךרוד ענליוו ןייק געוו רעד

 זַא ,ןקורדניא עפלעטשעגנגעק ,ענעדײשירַאפ ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַאזַא די

 רעטייוװצ רעד ןיא ןכָאװ רָאּפ יד ףיוא וויטקעּפסַארפער קידנקוק ,טציש

 :ַאכ ןזומ ההירב תילב ךימ ךיא לעװ ,1918 טסוגױוא שדוח ןופ עדַאקעד

 ןא ןע גנוריםסיוא טימ ,}ע גנו ר י מס וס םימ ןצענערג

 ןיא טרעײנ ,ןטקַאֿפ עויטקעיבָא ןײק סם ש י ג ןיוש קפס ןַא ןענעז סָאד

 .טקַאפ ופ זע ג גו צ ַא ש ּפ ַא -- סָאמ רערעסערג ַא

 ןפורעגסױורַא רימ ןיא ןכָאה גָאטלַא ןופ ןשינעעשעג ןוא רעדסיב יד

 =ע ג ריא בָאה ,טײז ןײא ןופ :עיצקַאער עקידתוריתס ןוא עטלּפָאט ַא

 =ארקֹוא רעד ןיא גנוכאװורעה ןופ סעצָארּפ םעד ןעמענפיוא ןא פ זו מ

 .רָאי ןשיראצ ןרעטנוא ןופ ןסירעגסױרַא ריז טָאה עכלעוו ,עקַאמ רעשיניא
 =5 ש ' ג ףיוא זַא ,אזא ןעוועג זיא קורדסיוא רעכעלרעסיוא רעד רעכַא

 טשיג ...סעּפע יװ ןקריװ .ט ז ו ס ע ג רע טָאה ןשטנעמ רעניַארקוא

 . ,טקרעמַאב ץרוק ךיוא ןבָאה רימ .*עזָאּפ, רעקידנווכב ןופ סעּפע ,סעטסנרע

 רעפטַאעט ןופ זַא ,זטכַאדּפָא ךיז טפָא טגעלפ קסװַארדנַאסקעלַא ןיא רָאנ זַא

 סַאג ןפיוא ןוא ןפסירָאכ עכעלטע ןסירעגסיױרַא עבַארּפ ַא ןופ דיז ןבָאה

 ,ירָאב עג ,יָא , רעדָא ?ַאקװַאטלָאּפ ַאקלַאטַאנ, ןופ סענעצס ּפָא ךיז ןליּפשִי

 *!ויצינרעששעוװ אנ יַאט ,ייצירה

 ײב -רעװש רעמורק רעד ,עצינלימַאּפ רעד ףיוא ?ץעינעדעל , רעד

 טסקױרַא ,"!עווישז ייכ ,, ;ףורסיוא רעקידנכליה שירש ןרעי ףוא רעד ,סיפ יד

 ענעי ןעוועג ןענעז ץֶלַא סָאד -- רענעט:טסורב עפיט עכלעזַא טימ טגָאזעג

 סָאװ ,?ַאניארקוא ַאנײטסָאמַאס , רענעריובעג טשרָאקָא רעד ןופ ןקורדסיוא

 - םװנ ַא ןופ ןעיירעששיוװק עטשרע יד יט ,ױזַא טליפעגנָא טפול יד ןכָאה

 סעמַאמ רעד ןופ טּפאשגנע רעד ןופ סיױרַא זיא סָאװ ,עלהפוע םענעריובעג

 | .מלעוו עֿפיורג עיירפ יד טליפרעד ןוא דייוװעגניא
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 :עגנָא ןכָאה ;גומַאטשּפָא רעשיניַארקוא םשיג ןופ ןשטמנעמ רעכַא

 ןויּפש ןוא ןעלדַאנ ןקעמש םזילַאגַאיצַאנ ןשיגיארקוא ןיא זַא ,ןליפ ןביוה

 ..עיצקַאער רערעטצניק ןומ

 םעד ןלעװ ןוא ןענגנפכַארטַאב עשירָאטסיה ןופ ּפָא רימ ןפערט ָאד
 ..2רלעה  רעזדנוא טימ ןעמוקעגרַאפ ןיא קָאװ ןלייצרעד רענעיק

 :ירפ ןברָאװרעד ןכָאה רעגיַארקוא .יד סָאװ ,טיירפעג ךיז טָאה ךיא

 ןופ טקנוּפ ַא ,רעקילדנעצרָאי ןֹופ ,אבעג א ןעוועג זיא דיירפ ןיימ :טײה

 ָאה ,טנױושג טָאה עיצולַאװער יד .גנונעװַאכ:םטיוהיירפ רעשיסור רעד
 ;א ַאקנעשטיוועש ,,?עניַארקוא עיירפ, :רענעפ עריא ןופ עגיא .םרעטַאלפ

 ןפמירעגמוא ןַא ראג .ןופ ןעגנורעטש ןביוהעגנָא ריז .ןבָאה סע רעבָא

 ,ןפירנַאק ןומ .ןעגנונעכײצַאב עשיסור ןדנוװשרַאפ ןעגעז דוורבעג ןופ .?ק קֵגיוו

 .טירש ןרעי ףיוא ןכיורמעג זומ .ןעמ .עכלעוו ,ןטרעוו ןוא רעשרעוו ,םירישכמ
 שטחעיפ,,.- ,"ַאקיעּפָאק ,-  ,ישָאלַאק , ,יימעליב, ,"קישטשליטָאג,
 ;ימסָאמַאס , יד .ןקורדסיוא ענעמָאבְרַאּפ ןרָאװעג ןענעז --- "יקרֹונשע
 ;ביורבעג ןעמ לָאז מייק כעלשנפע רעד ןיא ןַא ,טנדהָארַאפ טָאה ?טסָאנ
 רעכ א ,זייטש רַאמ טנָאקעג םע טָאה שטנעמ רעדעי .רַארּפש עשיניַארקוא יד
 נפ עזיײב ףיוא | ןסיױטשנָא ךיז ןביױהעגגָא ןעמ טָאה טירש ןדעי ףיוא זַא
 זנַארפ א פימ יז וצ גגודנעוו רעד ףיוא לַאשורב יגַאער עכלעװ ,רעמ
 ;גנא ַא טָאה םישזער ןשירַאצ םוצ חאנש יד ןעוו 6 :ַאג ַא ריז טניפעג וװ
 שעג רוט ןיא ןעניקשוּפ ןופ ךַארּפש רעד רעביא ןסיג רעדג ןגַאנא אפ דיז ןביוה
 ;חעדו 'עקירתו שממ יד ןרָאװעג ןעגעז ז "ןשסירָאכ, עשימָאק יד ןעוו ןזועינ

 הוד ,יײמ ןרילרַאפ ןביז העגנָא זײװכעפסיב .ךיא ֿבַאה ,גנַא אנמוא ןיא'רעֶנ לאז

 .ירפ } רעד טימ טַאלג טשינ םעּפע זיא ָאד ו זַא ,טליפהעד ןוא דיירפ ןוא

 ןוא .יײּפושמארקאמ, ןופ טפול יד ג ג ע ןרָאװעג זיא רימ .ייטייה
 2 שש ז ײ בם, ןכעלרעהפיואמוא ןופ "ןקלעוו, ןבױהעגנַא ןכָאה ןרעיוא
 ;טרעההעד ווַאלסַאנירעפַאקעי ןיא גנישימ) א ףיוא בָאה ךיא זַא ןיא "!ע וװ
 ,,!יײּפוק ָאד ַאסעטיירעיבז וטליווס אהעיסוא אס י צ ג ַא ר ד ַא ?'יָא ה

 פלָארּפא :ןושל:שיסור ןקיטכערּפ ןיימ ףיוא ןגירשעגסיוא בָאה ךיא ןוא
 ,סניוזא טעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא ...?!םסעטיַאינידעיָאס ,ןַארטס דעיסוו יײרַאט

 ראג א טימ סיױרַא ןיב ךיא' זַא .טשינ ךיא לעװ תויפרפכ ןלייצרעד .סָאװ
 רעבָא רימ זיא ןבילברַאפ .טייקילעפוצ ַא רָאנ זיא סיש/עצנַאג ײװצ ןוא .ּפָאק

 :עפלעטששגנגעק ,ע קי ד כו ּפ"י ח .רעדיוװ ןוא --- םיטרּפ יײוװצ

 == א
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 סטאה ןפיל יד ףיוא-םיֹוש טימ .,ןניוא עקיטולב .טיס ץעיגײטסַאמאס א
 :ענ ךיז ןא "!א ד ר ָא סט אי ַא ק ס װײ ָא די ש ז1} -טפעשטפיװקעג
 .םרפ ןײא ןיא סָאד -- טרָא ןפיוא רימ שימ ףוס ַא ןכַאס וצ ןבולקי

 טיט ,ןצרַאה ןופ ןערכיפ עלא טימ בכָאה ךיא :טרּפ רעטייװצ רעד ןוא
 ;עצ ןוא םענעסירעצ ןרָאפ קימייוװ ַא טליפרעד ןטיװעג ןופ םעדעפ עלַא
 ריי ר וי ..דג א ? סו ר םעגעטַארכ

 .לעמָאה ןיב ןעמיװשעג רּפעינד ןטימ ,וועיק | ןרָאפעגכרוד ןעגעז רימו
 ,ענליו ךָאנ טפַאשקנעב יד ,רבק סעמַאמ רעד ןפורעג טָאה טײװ רעד ןיא
 ,ךיז טָאה ןצרַאח ןיא ןוא ,ןרָאי:רעדניק יד ןופ ןטנעמיטנעס ןוא םישוח יד
 -=- טרעקַאלפעצ ןוא ןעגנ גוזעצ ,עגיַארקו א ןופ םיחטש יד רעכיא קידנרָאפ
 00 נא 5 טיו װ :עמַאס עײװצ ןיימ

 .קסגימ | ןיק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ױזַא

 ןענַאגרַאטכַאמ עשישמייה יד ןֹופ ןבענעגסױורַא .,"ןײשריסַאּפ, רעד
 רעד טק:דנעעג דיז טָאה ָאד .קסגימ זיב קיטסיג ןעוועג זיא ,עניַארקוא ןיא
 ;עג ןעמ טָאה רעטײװ ןרָאפ וצ ידכ ןוא ?גנוצעזַאב רעייג, רעד !ופ טיבעג
 .שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקַאכסױרַא טזומ

 ןיא טקעטש ןינע דעד זַא ,טרישנעירָא יז דיא בָאה ןהעש עצרוק רָאנ
 יד וצ טירטוצ ַא ןבָאה עכלעוו ,"ןטסילַאיצעּפס , הרבח ַא ןיפ טנעה י
 ןטינשענּפָא טסעמ ןבָאה ןוא סעירָאלעצנַאק ןוא ןטמַא עקידנכערפשטגַא
 .ןיהַא טםירטוצ ןדעי

 הכוז בָאה ךיא זַא ןוא ,"סרעכַאמ, ע ש י ד ײ ןעװעג ןעגעז סָאד
 בָאה ,ייז ןופ םענייא טימי סעומש ןצרוק ןמשרע םעד ןריפרַאפ וצ ןעװעג
 ףרַאד דיא ןַא ,קידגנייצהעביא ןייז לָאז סָאװ ,טנורג ַא ןָא זַא ,טרעההעד דיא
 ריפ ךיא זַא ,זײװַאב ַא ןָא ןוא ,סנפשרע --- עגליוו ןייק ןעמוקַאבנײרַא ךיז
 ןַאק ,סנטיײװצ --- עיצַאשיגַא רערענָאיצו לָאװער ןופ ןלַאירעטַאמ ןייק טשינ
 .ןבָאה טשינ שינעביולרעד ַא ןגירק וצ ןסנַאש ןייק ךיא

 ,ךיא כָאה ,ליוק ןייא טימ ןזָאה ערייב םיש ךיא זַא ,ןוחפכ ןלופ ןיא
 ;עג קירוצ רַאי ַא טימ ןיא ענליװ ןיא ןַא ,ןדלָאמעג קידנטכַארט טשינ
 ךיא ,סמוג ךעלנעװַאבמוא ןַא טזָאלענרעביא טָאה יז ,רעטומ ןיימ ןברָאפש
 י ..שרוי רעקיצניא רעד ןיב
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 :מ רָאּפ ַא ,טכַארפַאכ םַאזקרעטפיוא ךימ טָאה ?טסילַאיצעּפס , רעד

 2םפעג טשינ קסנימ ןיא לעװ ךיא ביוא זַא ,ןדלַאמעג ןוא ןגיוושעג טונ

 ןינע רעד טעוו ,תמא גָאז ךיא ןַא ,תודע עטרעװסננויורטרַאפ ןייק ןענ

 פעװ םָאד .טקיטעטשַאב ןוא טשרָאפעגסיױא ןרעװ ּוצ ענליוו ןייק קעוװַא
 ,עקיטסניג ַא ןעמוּקנָא טעװ הבושת יד כיוא ןוא ,ןכָאװ יײװצ ַא זיב ןרעיוד

 ןגירק ךיא לעװ ָאד ביוא ,ןרָאפ וצ ןביולרעד ךעלנײשרַאװ טכַאמ יד סעו

 .טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןופ יורשוצ םעד ןכָאה עכלעװ ,ןטנַארַאג ײװצ

 ."גרַאכ, ַא ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד בָאה ךיא

 ;גיא ןיימ רימי טָאה ,ןגָאז לעווװ ךיא סָאװ ,םעד ףיוא קידנטרַאװ טשינ

 :עז ליצ ןיימ ןכיײרגרעד וצ ןסנַאש יד ןַא ,טנרָאװעג קידעגנג רָאטַאמרָאפ

 עמוס עדילָאס ַא ןבָאה דיא ןומ תועדח לכל ןוא ערעכיז ןייק טשינ ןענה
 קידונציז ,רילרַאפ ךיא סָאװ ,העש עדעי רָאש ַא זיא םעד ןָא .טלעג ןמוזמ

 ...קסנימ ןיא

 םעד ןגעוו הריקה רעפיש ַא ןיא ךיז ןזָאלנײרַא טשינ ליוװ ךיא

 ךיא ..."טלעג ןמוזמ עמוס עדילָאס ,, יד בָאה ךיא ןעוו ,ןעװעג שלָאװ סָאװ

 קידנעקנַאד ,ןוא וועיק ןייק ןרעקמוא דיז ןענָאק וצ םיוק:םיוק טאהעג בָאה

 טימ ריז ךיא בָאה ,סעיצַאמרַאפניא עיונעג ענייז רַאפ טסילַאיצעּפס םעד

 ?ןיחווו ...ןייֵנ טזָאלעג טימעג ןטסירדעג ַא

 אהעג טָאה ךיא זַא ,רָאלק קנעדעג ךיא רעכָא .טשינ ךיא סײוװ סָאד

 עי ןיק, ט ש י ג -- ןראפ וצ סולשַאב םעד דיז רַאפ

 :1ײרַא סעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,רעווקס ןיא קנַאה ַא ףיוא ןסעזעג ךיא ןיב

 ךיז רשפא ?ןיחַא טײג רעוו ;טסיוקעג ןוא אי דנַאמַאקמּפואאה, ןיא גנַאג

 ?ןיהַא ןוא רעהַא ןעײג סָאװ ,טיילרעמילימ יד ןופ ןעמעוװ וצ ןדנעוו

 ןעזעג טשינג ךיא כָאה עיצַאװרעסבָא טונימ קיצנַאװצײןצפופ ַא ךָאנ

 .רימ ןיא ןעמוקנײרַא לָאז סָאוװ ,ןַאזרעּפ עליוויצ ןייא ןייק

 :ַאּפשמורַא ןביױהעגנָא ןוא קנַאב ןיימ ןופ ןביוהעגפיוא ךיז כָאה ךיא

 א .ןקרעמַאכ ןזומ ךימ לָאז ןטסָאּפ ןפיוא רענפעז רעד זַא ,ױזַא ןריצ

 ןעזעג ןייש רימ טָאה רע זַא ,ןכילברַאפ טשינ קפס ןייק זיא רימ יב תעמ

 00 ןופ לקניוװ ַא רעטנוא קידנעװערעקרַאפ ,ךיא ןיב ,טקנעדעגהַאפ ןוא

 ןוא םיא וצ ענג אנעגוצ וטקעריד ,רענייזטנַאה ןיימ ףיוא קידנקוק ןוא דַארג

 ;טנערפעג

 ?ףואַא טדימש טנַאנטױלרעבָא רעה טמינ ָאֹוװ --

 .ןסידנוקרע ןעבָא זָאלב ךיז יז ןענָאק ןַאפַאד --
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 ;נַאגנײהַא ּםוצ ףיס זָאל ןוא ךיא גָאז -- ןעש עקנַאד --
 קירנעייטש "היו רעטניה ןיוש ךיא רעההעד -- ?|ײשריסַאּפ ריא --

 .לּפערט ןפיוא

 .ןּבףעװרע רעלמענ ךיא ליװ ןעד --
 ןעזסיוא ןייימ ןוא גנומלַאה ןײמ ןוא טייקרעכיז יד ,ךַארּפשפױא ןימ

 :רעד טשינ זיא ןטסָאּפ ןפיוא ךערּפשעג ןייק .טדינָאּפמײא םיא טָאה ?לכב
 ...טזָאלעגכהוד דיִמ טָאה רענפעז רעד ןוא ,ןריפ וצ טכיול

 :יטסעוו ןיא ייטש דיא .ןְּביֹוהְעגְנָא טשרע ךיז טָאה ןויסנ ןיימ רעכָא
 עטשרע יד ןיא שינעביױלרעד ַא ןָא עיצוטיטסניא רעשירעטילימ .ַא ןופ לויב
 ;סױרַא הנָכס רעד ןופ ןָאק ךימ .הנכס טימ טָארד ?ייימסיכ רעװ, :עגַארפ
 ,ןגערפ ,!דער ןכײהנָא דעטשרע רעד ףרַאד ך י א :ףירגנָא ןיימ רָאנ ןריפ
 !ןבענַאד ָאטשינ ןיא רענײק ?ןדער {} ע מ ע וװ וצ -- רעבָא ...ןרעדָאפ
 היפ ּבָאה ךיא ..."ןגערפ, ןיוש ּרימ ןָאק ,ןדקעּמ ךיז שעװ קָאװ ,רעד ןוא
 ןשטנעמ ןקידעבעפ ַא ןופ טעוליס ַא טסילבהעד רָאדירָאק ןרעטצניפ ןיא
 :ןדנַאװעג ךיז םיא ּוצ רענעט עטּפכעה יד ףיוא ןוא

 יצ ריס ןבאה עפיג 'ד יז ןלָאװ !גמואייצרעפ םוא עטיב דיא --
 ?מלײמּרע עטיבעגיונ םוצ ענײשריפַאּפ ןדרעוװ ָאװ :ןגאז

 .םקניל ןּפערט יײװצ --

 .סנטּסעּב עקנַאד ---

 ףיֹוא ןפוטשעגנַא ךיז ,קָאטש ןטײװצ ןפיוא טזָאלעג ךיז בָאה ךיא
 ."פמַא:ריסַאּפ פאה -- ??יז ןכוז סָאװ, --- :ןריציפָא .עגנוי  ײװצ
 .טּפניֿפ ריט עטיײװצ --- "העהעה עּפערט ענייא , --

 ךיא .רעפסנע ןײּק .טסיירדמוא ּפַאלק ךיא .ריט רעד יב ייטש דךיא
 :ײרשעגסױא ןזייַּב ַא רעההעד ןוא רעקרַאטש ּפַאלק

 ןרהעוװ ףָאנ עגנַאל יװ !רעטעװרענָאד ,ןייניה ךאד יז ןעמַאק רעבא --
 ?ןרידרַאפמַאב ןטסואַאפ ןריא טימ ריט יד יז

 .רימ טלעפעג בײהנָא רעד

 .ענְסנעֶּפ ןיא 80 רָאי ַא ןופ ,ןאמ רעגנוי ַא םציז שיט םיכ
 ןטיג :טסײרדמיא גָאז ףךיא .ריש יד וצ ךַאמ דיא ,ןײרַא יג ךיא

 ."ןגרָאמ

 *!ןיירעה, :טל?ַאההעדיװ עמוד ךיא ?סַאװ רעדָא םוַאט יז טֵניִז --
 .לַאמרעדיװ ןּפַאלק יז ןוא
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 טכיג ףֹור ןריא עבַאה ךיא !גנואייצרעפ םוא ךילבענרע עטיב ךיא --

 .ןטערפעגנייא םערעטיײװ ענהָא דָאד ךיא ערעוװ טסנאז !טדעהעג

 ?יי ןעלָאװ סָאװ !ליפָאז טכינ רָאד יז ןדער דעכא ---

 | .!טנַאנטױל רעה אנליוו דאנ ןײשריסַאּפ רענייא ---

 יז !ַאי ,אנ !ןעגניד ןעללַא רָאפ -- "פ גַא ג טי ? ר ע בָא; --
 .ןרימנעי רָא טכיג סלַאטעד ןזיד ןיא ךיז ןעקסימ ןוא רעשטיוד ןײק טניז

 :עגייג םֹוצ ןײשריפַאּפ ןעד טכיײיל ָאז יז םַאד ,ןייא ןענהיא מלעפ יװ רעבא

 | ?קעוו ןעד ' יז טניז ןַאװ ?ןעמַאקעב עפיב

 .9 טסוגיוא 12 םֵא --

 םערעעה ןעשטיוד םעד ןרישרַאמנײרעה םעד רָאֿפ טקעריד ָאזלַא -
 עדער עגייק !ןסָאלשעגסואַא *!ןײשריסַאּפ עמיב , טצעי ןוא .טקיר ועגסואַא

 !ןָאפאד

 גארפרעפ עו עבַאה !גַאנטיױלרעבַא רעה ,רעליּפשואַאש ןיב דיא =

 םימ ןיב ןוא ןסָאלשעג ץרעמ ןיא ךָאנ 1919--16 ןָאזעסרעטניװ רעד וצ
 עניימ עי ךיא ?ײװ ,ןרַאפעג קסװָארדנַאסקעלַא ךאנ עגוצ ןטצעל םעד

 .עטלָאװ ןסאלרעפ טכינ ,רעטומ עמַאזנייא

 2צרוק פימ טקוקעגנָא ךימ ןוא ענסנעּפ ןייז ןעמונענּפַארַא טָאה רע

 : י ר ..ןגיוא עכעליורטוצ רעײז ,עקיטכיז

 עכלעװ יז ןעבַאה ?ןָאזעסרעטניװ :ךיא רעה -- ?רעליּפשואַאש ---

 | ?עזײװעב

 י - !גַארטרעפ ןיימ !טסכילפעה עטיב --

 םעד ןַאטעגנַא טָאה רע ..ןגיוא ענייז רַאפ טגײלעגקעװַא םיא בָאה ךיא

 .טקוקעגנירַא ןוא ענסנעּפ

 ןלײיפרע וצ ןײשריסַאּפ ןעד דנורג סא רימ ןַאק סַאד ?שיסור ---

 ?עטנעמוקָאד עכלעוו דָאנ יז ןעבַאה .ןפליג טכינ

 !טנַאנפױלרעבַא רעה ,רעדייל ---
 ?סַאּפ ---

 .עטיב ---

 סאו ...טנעמוקָאד עגישרעוולָאפ ןיק ךואא !ש יני א ר ק ווא --

 לקירוצ ךילטנענייא יז טריפ

 ?יצנייא רעד ןיב ךיא .טָאפ רַאי סעגירַָאפ טײז טזיא רעטומ עניימ --- 

 ריא ךיא עטכעמ ןונ דנוא .סעקיטשדנורג סענעבילבעגקירוצ סעד עברע עג

 | ...ןענרַאזעב עלַאמקנעד םענייא טימ יוודנענריא ןבַארג
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 ?ןײללַא יז ןערַאפ --

 !טנַאנטױלרעבָא רעה ,יַארפעהע רעניימ טימ --

 -ואַאש ךואַא ןיטַאנ עריא טזיא ,ענײשריסַאּפ ײװ צ :ָאזלַא --
 | ?ןירעליּפש

 .ןיטועצַאמרַאפ .טזיא יז ;טנַא:פיױלרעבָא רעה ,ןיינ---

 ןזיױװַאב ךיז טָאה ריט ןיא .לקעלג שירטקעלע ןַא טקירדעגנָא טָאה רע
 .ריציפַארעטנוא ןַא

 יד דנוא ןעילַאנָאזרעּפ ענייז רעליּפשואַאש ןרעה םָאפ יז ןעמענ ---

 אנליו ךאג ענײשריסַאּפ יײווצ יז ןעכַאמ ןֹוא -- ןילַאמעג ואַארפ רענײז
 ?ןרַאפ יז ןפכעמ ןַאװ .גיטרעפ

 | ביל גע מס ןע װ עשיו ח דָא ג --

 ןעמענ ..טזיא ביל ןעניא סע ןעװ ,ךילדנעמשרעפמסבלעז רעבַא --
 ,ףואַא עמַאנכַאנ דנוא :רָאפ ןריא יז ןעביירש ןוא ץַאלּפ ,עטיב ,דָאד יז
 | ?ןרָאבעג ָאװ ,זאוו

 ?רעשינײטַאל רעדָא ןביירש טפירש רעשיטָאג טימ סע ךיא לָאז --
 !לַאגע ץנַאג ---

 :עג ךיז בָאה ךיא ,לטעצ ןײמ טימ סױרַא זיא ריציפָארעטנוא רעד

 .ןפלַאהעגּפָא ךימ טָאה שנַאנטױלרעבָא רעד רעבָא ,םיא רָאנ ןייג טזָאל

 :םימ ןיא ןגיוושעג טָאה רע .שיט ןיז ייב 9 טונימ ַא ןסעזעג ןיב ךיא
 | :ןַאטעג גערפ ַא לָאמַא

 ?ןכערּפש שטיוד סעמונ דילמיצ ןייא יז סַאד ,סע טמָאק רעהָאוװ ---

 ערערעמ ..טנחָאװעג דנַאלשפיור ןיא עגנַאל ךילמיצ עכַאה דיא --
 :נוװעב ןיא ןעהעזעג רעליּפשואש עשטיוד עליפ עבַאה ...ןילרעב ןיא לַאמ

 | .טרעד

 וצ ןענהיא םייהנגעלעג יד ךילקריוװ ןַאד ךימ עיורפ ךדיא ?ָאז דַא --

 םא ןענהיא טזיא רעליּפשואַאש רערעזנוא ןָאפ רעװ ..ןבַאה וצ ןעניד
 ?ןעפסביל

 ןופ ןענעק ףרַאד רענעיײל ןיימ עכלעוו ,ןעמענ יד ןפורעגנָא בָאה ךיא

 | .?עּפַארײא ךרוד ריצַאּפש,

 .ןענײשריסַאּפ ײװצ יד טכַארכעג טָאה ריציפָארעטנוא רעד

 רימ ןוא טלּפמעטשעגּפָא ,טעמתחעג יז סָאה טנַאנטױלרעבָא רעד
 .טגנַאלרעד
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 קידנעלכײמש רע טָאה -- יקסװערָאמ ...רעה ,עזייר עכילקילג ---

 .למעצ ןיא טקוקעגנירַא

 .ןגיושעג ...ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ?ןענהיא טלעפ סַאװ ?שנוװ ןכלעוו ךָאנ יז ןעכַאה ?ָאזלַא --
 .ןקירדוצסואַא קנַאר ןעניימ עטרָאװ !טנַאנטיױלרעבָא רעה ,עמראוו --

 ךיא קרַאטש יװ קידנליפרעד ןוא ,טנַאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה רע

 :לָאמַאטימ רע טגָאז ,יז קירד

 וצ ןײשריסַאֿפ ןענייק ,ךיז עכואַאלג ,ןעבַאה יז {לַאמ יז ןטרַאוװ ---

 . .עגָאװעג דנוא טליּפשעג ךילקילג קיטפַאהרַאװ ןעבַאה יז ?ןיינ ?רימ

 ,ןעריטנַארַאג וצ סעליּפש סעריא עדנע עכילקילג סָאד ןענהיא טימַאד רעבַא

 ...ןטַאלרעפ יצ ךילקילג זואַאה סָאד םוא ןײשריסַאּפ ןעד יז ןעמהעג

 .שיט ןייַז ןופ לטעצ קיטנַאקריפ ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 שגָאמרעד ןבָאה סָאװ ,ןענָאגַאװ עכעלטע ןופ ןענַאטשַאכ ןיא גוצ רעד

 ןופ ןקירדניא עפשרע עניימ ...טיזליט ןייק גרוברעטסניא ןופ עזייר ןיימי

 ."ברעמ

 ןכרוד ןעזרעד בָאה דיא ןעװ ,טונימ יד זיא ךעלסעגרַאפמוא ןוא

 ."'ע ג ל י װ; :טפירשפיוא עשישטייד יד רעטצנעפ

 יד רַאפ סָאװ ,םעד ןופ קישייוו םעד טליפהעד ךיא בָאה טציא טשרע

 קנעדעג ךיא) גָאט:פסוגיא ןזיב 1019 טסוגױא 18 ןופ -- רַאי יירד

 :קיבײא ףיוא רימ ןופ קעװַא זיא --- 1918 (ןכלעװ -- טשינ

 :עט ןש'יסור בילוצ ןעמַאמ ןימ טזָאלעגרעביא טלמעד כָאה ךיא
 ...רעטַא

 .רעמ ךיא בָאה רעטאעט שיסור טשינ ןוא ןעמַאמ יד טשינ

 רעד ןופ ןוא ,ןצרַאה ןיא סיר ַא ןבילברַאפ זיא רעטַאעט שיסור ןופ

 ,ןײרַא םייה רענעבילברַאפ רעד ןיא קעװַא טשינ ןַאב ןופ ןיב דיא ןוא/
 .גנאג םונימ 9 ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 { פ י ו א -- ןרָאפעגקעװַא ןיִב ןוא עקשזָארד ַא ןעמונעג בָאה ךיא

 .ם 5 ו ע:ת יי ב
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 :רַאפ  ַא ןעוװעג זיא סָאװ ,?עשטערעזַא ףיורא , םלוע:תיב רענליוו רעד

 לקניוו ַא ןעוװעג ןיא -- ?עישטערַאז עיעינכרעוװ ןופ עמרָאפ עטשידיי

 ןופ ןעננומיטש יד ..עיזעָאּפ רעקידנעילב ןופ ,עיגעלע רעמוטש .ןופ

 יד ןיא טליהעגנייא ןעוועג ןענעז ,ןצפיז ,עליטש ןופ ,תולבכא רעזָאלטסײרמ

 ענירג ןוא רעמייב עכלעוו ןשיװצ .,םילהוא עכײרלַאצ ,תובכצמ רעטנזיוט

 ןשטנעמ ןדעי ףיוא טכיױהעגנָא ,טנעװַאב ךדעלטניוװ עליטש ןוֿפ ,,ןבָאה ןזָארג
 ענימ ןיא .טנַאקעג טשינ גנַאלנרָאי ןעמ טָאה ןסעגרַאפ סָאװ ,תונויער

 ןעװ ,רעטפע ןקירַאי;10 ןופ ןבילברַאפ םלוע:תיב רענליוװ רעד זיא תונורכז

 :רעביא ןבָאה ךימ ןוא ,"?קנַאי עדיײז ,, רעד ןעמיקעג ןיא הרובק רעד וצ

 :ײװנָאלק עקידנענייװ יד טמירקעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,דעלמיצקש יד טשַאר
 ...ןורא ןכָאנ ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,רעב

 ;םסענראפמוא ןַא טכַאמעגנ רימ ףיוא טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ,גָאד ןטצעל םייב טייז רעקניל רעד ןופ גרַאבדמַאז רעכיוה רעד םשור ןכעל

 זיא גרַאב ןפיוא ...רעיוט םוצ טעװערעקרַאפ ןיוש ךדיז טָאה ןורא רעד תעב
 רעקיזיר ַא יװ ןעזענסיוא טָאה רע ןוא ,לזערג קיצנייא ןייק ןעװעג טשינ
 | ע מ ע 5 ַא ראפ -- רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט רַאפ זפָא זיא סָאװ ,רבק
 :יא ןופ ןריפ עצרַאװש יײװצ יד טיירב ךדיז ןענעפע גרַאב ןכָאנ ףכית ןוא

 רעד ןיא ,תמאה:םלוע ןיא ןײרַא טבעװש ןורא רעד .ןוא ,רעוט םענרעז

 .החונמ ןופ טלעװ

 ךיא געלפ ,טעפש ןוא תונידמ טלעװ ַא רעביא טרעדנַאװעג קידנבַאה
 ,תעל:תעמ ןייא ףיוא שטָאכ ןגָארטרַאפ טָאה דימ ןיחוװ ,טָאטש רעדעי ןיא

 ...םירבק ןשיװצ ןייז וצ העש רָאּפ ַא ןרילרַאפ

 ןופ ןלָאמקנעד יד ,ןילבול ןיא תובצמ ענעסקאוורַאפ ךָאמ טימ עטלַא
 עטשרעדָאפ יד ףיוא שזרָאל ןוא עשרַאװ ןיא -- ןייטשלמרימ ןצרַאװש

 :ַאבטלעװ רעד ...עטשרעטניה יד ףיֹוא --- רענייטש עמערָא יד ןוא ,ןעײלַא

 ךיא ןכלעוװ רעביא ,זירַאּפ ןיא ן ע ש ַא 7 ר ע פ ףיֹוהדירפ רעטמסיר

 רעד ײב גנַאלנהעש קידנעײטשּפָא ,געט ענעצנַאג ןרעדנַאװמורַא  געלפ

 :רעמַא רעשינײטַאל רעד ןיא סרַָאטנעמצ יד ..."ןרַאנומַאק יד ןופ טנַאװע

 ,טנעמעצ ןוא רעניימש עזיולב ןופ ןעגנולמַאז:טסנוק יו סיוא ןעעז סָאוו ,עק

 ,דר מ א 1 ןכײװ ןופ ,ד רע רעיור ןופ ןמיס ןייק ַאטשינ ןיא סע ו

 ;עג ןענעו רעטסײנ עכעלשטנעמ ענעשָאלרַאֿפ יד ןַא ,ךיז וטכוד'ס ןיא

 החונמ רעקיבײא ןופ ליפעג םעד טָאטשנָא א ,ר ע נג ײ ט ש -- ןרָאװ

 :ענּמַא טרעװ טיוט ןופ טלַאטשעג יד ...רעדיוש ַא םוִרַא ךיד טמענ

 סָאװ ן יי? ת א -- ר ז כ א ןַא ןופ שלַאטשעג ַא ךרוד ןסיוטשי
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 ?רעבעניפ ֹוצ בייט ןזיא סָאװ .םעיװקער ןופ ןדרָאקַא ןייק טשינ טזָאלרעד

 םימותי ןוא תונמלַא ןיפ ןצפיז ןוא םילבַא ןיפ ןצכולש יד סָאװ ;ןשרַאמ
 םוצ ןכײרגרעד טשינ ײז טזָאל ןוא םירבק עשירפ ןופו ּפָא רע טרעדיילש

 ...דניירפסנבעל ,רעזײּפש ,ןטַאט םענערָאװעג ןגיװשרַאפ

 ?ניא עֶלַא יד טָא רעקילדנעצרָאי ןופ ךשמ ןיא טלמַאזעגנָא קידנבָאה |

 ףױרַא םלוע:תיב רענליװ םעד ךיא בָאה ,טלעװ רערָאג רעד ןופ ןקורד

 =ה ח ֹו נג מס ןרַאפ ,} פט ס נג ע ש ןראפ ןענימעג -- ?"עשטערעזא

 ערעדנַא עלַא ןופ | פט ס ? ד ײ א ןוא ןטסליטש ןרַאֿפ ,{ ס ס ק י ד

 ...פלעוו רעד ןיא

 ריז טָטח טָאטש יד ןוא ,ןסַאג יד רעכיא ןרָאפעג זיא עקשזָארד יד

 ?תיב רעגקיװ) רעד ..{ ב ר רָא טש ע ג סי ו א יװ ןזיװענסיוא רימ

 2 ק גי װ- ַא ןרָאװעג גנולעטשרַאפ ןיימ ןיא זיא "עשטערעזא ףורַא םלוע
 טנָאמרעד טָאה טירש רעדעי ,לטניּפ סעדעי ..."םלוע:תיב , ןקיזיר ַא ןופ

 :ומ רַאפ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעקילדנעצרָאי ...ןכעל ןקילָאמַא ןופ ןטנעמַאמ

 ,רעדיל ,דייר ןעגנולקעג ןבָאה ןרעיוא יד ןיא ,עטנעל:םליפ א יװ ןגיוא ענ

 אל ןטרעטשעגמוא ןופ טײקליטש ַא ןעוועג זיא םורַא ןוא -- רענעט

 ..עקײליװ רעד רעביא קירב םוצ טכיירגרעד טָאהו עקשזַארד יד

 = טנעבי;ברַאפ:קירעב על עקיצניא ןוא עפשרע יד ןעװעג ןענעז ןרעסַאװ
 :גרַאב רָאֿפ ךיא ...טייקכעלקריוװ רעקידנזיורב רענליוו רעקילַאמַא ןופ תודע

 טטכיירגרעד ...רעלַאמש רעד וצ ןעמוקעג ,סַאג רעטיירב רעד רעביא ףיורַא

 ..רעוט -עגרעזײא רעצרַאװש רעד זיא טָא ןוא ..."רבק םענעפָא , םוצ

 ?װװ ץלַא ײֵנ ןוא רַאוטָארפ םעד ןטַארפַאב ,סטכער ןֹופ עקטרופ ןיא ןײרַא

 ענעלאפעג יד ןופ רבק:רעדורב רעד סקניל ןיא טָא ..רעכעה ןוא רעמ

 =עג ןרעװ תורוש יד ןעװ -- טציא ...1908 געט:רעבָאטקָא יד ןיא ןדלעה

 עגעלַאפעג יד טימ ןסָאגעגפיונוצ טימעג ןוא ןורכז ןיא רע ןיא --- ןבירש

 טלסעד ..סַאג;רעינָארװ רעד ןופ רעטעּפש םישדח ןרענָאיצולַאװער

 ךנעװ ,"דגיכ) ןגעוװ טכַארטענ ןוא טלעטשענּפָא רבק םיײב ךיז ךיא כָאה

 ףיא יװ ,1918 טסוניוא ןיא זיא רעכלעוו ,ןרעטיײװ ןנעוװ ,רערעל עניימ

 ...ריביס ןיא ןעוװעג רָאנ ,טנימעג בָאה

 ענעכברָאטשעגסיױא יד !ןהרובד:רתסא ןופ ?הוא רעד ;רעטײװ יינ ךיא

 :נעמס רעמנזיוט יד זיא לָאמַא יװ טילב ןוא עקידעבעק ַא ָאד זיא טָאטש
 ןפיוא ןַא ןדניב רעכוזַאב ןסַאמ סָאװ ,סעקטאמש עקינרַאפליפ ןוא סעג

 םײב רשיי=ץילמ א ײז רַאפ ןייז לָאז יִז ןהרובד:רתסא קידנטעב ,להיא

 פעל םע טָאה יז יװ ױזַא תוקחד ןוא טיונ ןופ ןציש ײז ןוא םלוע:לש:ונובר
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 =ילעב עמערָא וװ ,עסַאק:האוולה ַא ןפַאשַאב קידנבָאה ,ןכעל םייב ןַאש

 ןוא טנעצָארּפ ןָא םידסח:תולימג ןגירק ןגעלפ רעבײװ:קרַאמ ןוא תוכאלמ

 ?רתכא .סעקינטנעצָארּפ ,רערעכוװ ןופ ?לגענ יד ןופ ןרָאװעג ריטפ ןענעז

 רעד יע זוא םזינַאמוה רענליװ ןופ לטיּפַאק ַא זיא הריב

 .גודיי יד ןופ טסייר פט ןוא ןרערט רענליװ ןופ עינָאפמיס ַא זיא רעריא להיא

 | .ךעלסענ עש

 ּוד טיכ ,ײלַאמַא, ןטימ טבעלעג ןוא ןענַאטשעג גנַאלנטונימ ןיב דיא

 ,,קעווַא --- ןעמעלַא םעד ןיפ ןסירעג תוחוכ עֶלַא טימ בָאה ךדיא ןעװ ,ןרָאי

 | | ןי ח ַא
 ןעמַארפש עקידמערופש יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעג ךיא ןיב טציא

 ן{ק יר ו צי-- טלעוו רעקידנרעקרעכיא ךיז רעד ןיפ

 טלײמ סָאװ ,םיוצ עטרעיומעג יד ןעזרעד ...ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב
 ָאד טָא ..ךעלדלעװ ר עיל ָא קָא ט נג ַא יד ןופ -- םלוע:תיב םעד ּפ

 ןפסיזַאנמיג עכעלטע רַאפ םיוב ןכיוה ַא ןופ קירוצ רָאי 18 טימ ךיא כָאה

 רעזייה יד טָא ןופ םענייא ןיא ..."לנוופ:םערוטש ןגעװ דיל , סָאד טנעװלעג

 ןיא ,ןליּפש טזָאלעגוצ טשינ ךימ טָאה ןעמ וװ ,לקַאטקעּפפ רעד ןעוועג זיא

 ןופ טּפעלשעגפיונוצ ,רעטערב ןופ לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה -- !פייוװצ
 - ...גָאלָאנָאמ ןרעװש ןגנַאל ַא םירג ןיא טנעײלעג ,סרעלכייּפש

 :םירבק ײװצ -- םטכער עזרעד ןוא םיֹוצ רעד וצ ןײג דימ זָאל ךיא

 :לפערכ טליײפעצ ַא ןטײװצ ןפיוא ,פפירשפיוא םוש ןייק םענייא הףיוא

 ."הערת באב, טקנעװשענּפָא תוא ןא -- 'כ הרטפנ ,רקנמ הקבר היתב,

 ןבילכעג ןיב דיא ..טרעקעגמוא ךיז בָאה ךיא ,עקנימַאמ ,ָאד ןיב דיא

 יײירפ ןנעװ עקידרעטײװ עניימ ףיוא לעװ ךיא ןוא ןרעפיװעג יד ןיא ץנַאנ

 דעבָא ,ןגָאז טשינ ךיא לעװ "ינקרוּפ חמציו , ...טלַאטשענ ןייד ,רכז ןייד ןייז

 ןיא ,ןפיהּפָא ךיא לע --- ןמרעוו ,םנטַאט ןייד -- ,סיכדהמ ןדייז םעד

 'םעדָאפ םעד ןעניּפש העש רעטצעל ןיימ ןיב ךיא לעװ תואחסונ עטיימ פיול

 .םייקשידיי רעקישנזױטרָאי ןיפ

 ךיא בָאה םֹורַא שדוח ַא ןיא ךרעֿל
 .ןושל ריא

2 

 דרש

 ֵי ףעניב רעד ןופ ןדער ןביוהעגנ
 לע
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 דרָאלדנעל רעד

 ןיא סָאװ ,סָאד .?דרָאלדנעל , דנַאלגנע ןיא ןעמ טפור רעציזַאבשוג ַא
 ...*קישטשעימָאּפ, :ךיז טפור שיסו

 ןיא רעבָא ,ץריוװעג שיטסירטעלעב ןּפָארט ַא יװ סיוא סע טעז ָאד
 .פַאטע:סנבעל םעײנ ןיימ ןופ תמא רעטעקַאנ רעד -- ןעוועג סע זיא ןכות
 ןיפ ךשמ ןיא ,רָאי 19 ַא ךָאנ :לרוג ערעטיב ןיימ ןגָארטעגסױא טָאה ױזַא
 ןשירחוכ ןיימ טימ םעדעפ עלַא ןקַאהוצרעביא ןסירעג ךימ בַאה ךיא עכלעוו
 טָאה רימ ןעװ ;ןֿפירגַאב עכעפרעגריבניילק ןופ רעפסָאמטַא רעד טימ ,םויק
 :רעד לָאז סָאװ ,רֹוּפש ןדעי ןופ יירפ ןעגעז ןענגול עניימ ןַא ,ןזיװעגסיוא דיז
 ;יניזטסוװַאב עטשרע יד ןופ רימ זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ טפול יד ןענָאמ
 ןעװ ,טציא ךעלמענ --- טסַאהרַאפ ןוא דמערפ ןעװעג ןבעל ןיא טירש עק
 ןעװ ;דעבַאטקָא ןופ םערוטש ןיא טצריטשעג ןרָאװעג זיא טלעװ ָא:יד
 ,סערגָארּפ ןלַאיצָאק ןופ סעירָאגעטַאק ךרוד טליפ ןוא טקנעד סָאװ ,ץלַא
 סאד טימ טסקוקעג טלעװ רעטצריפשעג ןֹוא רעטּפשמרַאפ רעד ףיוא טָאה
 -- גנוטכַארַאפ ןוא

 -- ָאטקַאפ עד ןוא ערוינעד ןרעװ ֹוצ ןלַאפענפױא ריס זיא

 .יד ר ָא ל דג ע 7, א !רעצוזַאכשוג ַא
 ויא םישדח ענעי ןעװעג ןיא סָאדר ץיירק רערעװש ןימ ַא רַאפ סָאװ

 ןוא ץלירג .ןשינעעשעג יד ןופ ףיול ןיא רעטיײוװ ןעז רימ ןלעװ -- ענ : וי
 ,ּפָאק ןעמערַא ןיימ רעביא ליונק ןייא ןיא ן ןטכַאלפעגפיונוצ ךיז ןבָאה קזוח
 רימ ייב ןכָאה ןוא םישדח עגיימ טרעטיברַאפ ,געפ עניימ טמסהַאפ ןבָאה
 2ןלָאװעד רעד ןיפ פסול דעד ןיא ןייז ןוצ םייקכעלגעמ יד טביורעגקעװַא
 !פ ס ניק ן וו 8 שטפנעמ ַא :רעירפ ןעוועג ןיב ךדיא סָאוװ ,רעד ,עיצ

 :םוא ןופ ן| פ ײ ק י ג ײ ? ק רעטרעדנוחה ,רעקילדנעצ ןעמוק ָאד
 רעלמעג ןוא ,טירש ןדעי ףיוא ןסױטשנעמַאזוצ עכעלנעטלַא ןופ ,גנַאג
 טשינ ןזָאל סָאװ ,ןזיּפש יד ןוא ןעלדָאנ יד ןקעטש םי ט ר 8 יד םָא ןיא
 .ןעמעטָא



 2ֵאמשענ , טסעפ ךיא ןוב ,םייקכעלקריו רעד ןיא ןלַאפ ןוא ןטקַאפ ענלצנייא

 ךיא כָאה 1917 יַאֵמ ןיא ןוש .ר ע ב ַָא ט ק ַָא ןופ ןדַאב ןפיוא ןענ
 :ַאק ןסַאמ יד סיײװ יװ זַא ,גנוגיצחעביא יד טגָאזעגסױרַא גניטימ ַא ףיוא

 :רעװיניג רעװקסָאמ ןופ ןרָאסעּפָארּפ יד וצ יורטוצ ןייק ןבָאה טשינ ןענ

 ןא 9 ע גינע 2 ט ימ :געװ רעקיצניײא ןוא ןייא ןפָא טביילב ,טעטיק
 ךיא באה ,ענליוו ןיא טציא טגָאזעגסױרַא גנוגייצרעביא יד טָא בָאה ךיא זַא

 -- זַא ,רעקיניײוו טשינ ןוא רעמ טשינ -- ןרעהסיוא טפרַאדעג

 ןעמ ןָאק ,לזייה קיקָאטשריפ אזַא ןעמַאמ רעד ןופ טנשריעג קידנבָאה,
 ...?קיװעשלָאב ַא ןײז וצ ןעגיגרַאפ ריז

 :טלענ, רעקילדנעצ ײב ןפערשוצנַא ןעװעג זיא ר ע נג ר ע דס ַא

 ."ןשפנעמ ַא סרעייז, וצ יװ ,רימ וצ ת ו ב י ש ח ןופ ןקורדסיוא יד ייקעז
 יד ןיא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז ןוא רעליּפשיוש םעגעעזעגנַא ןופ ןעמַאנ רעד
 =נַאקיּפ ַא ,"בָאגוצ , א ,"םַאר , א זיולב ןעוװעג זיא סָאד -- ןזיירק עטיירב

 !*רעציזַאבזיוה,,;"רקיע , םצש וצ "סוָאס ,, רעט

 .פ קי ט ש ע ג שממ ךימ בָאה ךדיא
 | !עטסגהע סָאד ןעװעג טשינ ןיא סָאד רעבָא

 טפור !עמ יװ .ןשטנעמ עקידעבעל 200 ַא ךרעל ןיא סָאד ,תוריד 4

 -- טרעהעג רעװ החּפשמ רעכלעוװ וצ ,טסוװעג טשינ ךיא בָאה ,ןעמעוװ

 :בעלפעה רענעבירפעגרעביא טימו ןעמוקסיוא טגעלפ רימ ןוא .םשינ יאדװַא

 ,ןשטנעמ ןופ ןעגנוסירנַאב עכעלפעה=ןבירטעגרעביא ףיוא ןרעפטנע וצ טייק

 טערט ןעמ ,סיורָאפ ךרוד ךימ טזָאל ןעמ .טנעקעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו
 רעד , :ןקור ןטימ רימ וצ ןיטש וצ סיוא טדיימ ןעמ ,געװ םעד ּפָא רימ

 "!ק ָא ב על ַא ב

 רַאפ גנוצַאשּפָא רענעי רעדָא רעד ןופ , ס ג ַא יו נ ןופ ןעזעגּפָא

 ן

1 

 ךימ קידנכַאה ,49 רַאי א ןופ שטנעמ ַא ןַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמנײא

 ידכ ,טירדעגסיױא קיטסַאה ךיז טָאה ,םיא רעטניה ּפערט יד ףיֹוא ןעזרעד

 טשינ ןפוא םושכ ,ןריטסעטָארּפ ןביוהעגנָא בָאה דיא .ןזָאלוצכרוד דימ

 ...ןייגכרוד טלָאװעג

 .ןטלַאהע;םיױא טשינ ךיא בָאה -- !ךדייא ןופ רעגניי ךַאד ןיב דיא --

 ;רעד -- רעטלע ןעװעג ריא טנעז עגיכ רעד ףיוא ןפכענ רעכָא ---

 ךיוא רַאג ,געװ םעד ןטערטּפָא רָאנ טשינ ךייא ?יװ ךיא ןוא -- ךיא רע

 רעד רַאפ ,סונעג ןרַאפ טנַאה רעיא ןקירד ןענַאק ֹוצ לַאפוצ םעד ןצונסיו

 .רעטַאעט ןיא טַאהעג ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ,דיירפ:
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 ןײק ןעמוקעג קירוצ געט ירד טימס טשרע ןיא רע :סיוא ךיז טזָאל

 ןפימ ןָאפ וצ טשינ טולָאסבַא טָאה רימ יבנק גנויצַאב ןייז ןוא ,עגליוװ

 ...?סָאבעלַאב,

 ה ךיא ןוא ,קורדנײא ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה לַאֿפ רעד

 װ ,לזיח ןוא ןצלירג ןֹופ ליונק םעד רעביא ןטכַארטרַאפ דיז ןביױהעגנַא

 ;) + םעד ןופ ןעײרפַאב דיז ןבײהנָא ףרַאד ןעמ .געט עניימ ןרעמיברַאפ

 סָאװ ,-עד יװ ןטכַארטַאב ןוא ןליפ ךיז ןבײהנָא :םכעװניּפש ן קי ל ע פ
 | זי ב ךיא

 זיא געװ ןיימ ףיוא ןיימש רעטסרעווש רעד ןֹוא ,ןעװעג סע זיא טכייל טשיג

 ןגעלפ עכלעװ ,ןױשרַאּפ טרעדנוה רָאּפ יד ןשיװצ סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג

 ,קילדנעצ רָאּפ א ןעװעג ןענעז ,"דרָאלדנעל , השעמ ,דובכ ןבעגּפָא רימ

 עטגרָאזרַאפ ערעײז ןיא ןדייל עפיט ןופ ןקילב טימ ןקוקנָא ךימ ןגעלפ סָאװ

 טקנופ רעטסרעטיב רעד ןיא סָאד !רענעײל ."ס ? ע ג2ה ר י ד, :ןנױא

 ןיא ,ןסע ןיא ,חהירב תיִלְב ,ןצענערגַאב ךיז ןַאק ןעמ !הסנרּפ תגאד ןיא

 ,ריש עטרעכעלעגרוד טייקטכייפ ןוא טסָארפ ןיא טנָארּפ ןעמ ;ץכעוטנָא

 !| בָא ה דָא ד ןע מ זו מ-- ּפָאק ןרעביא ךַאד םעד רעבָא

 יד סַאבעלַאב םעד ןלָאצַאב טשינ טיײיצ רעד וצ טעװ ןעמ ביוא ןוא

 ןרעביא ןופ ךַאד םעד רע ןַאק ,טלענ:ההיד ?בור קילדנעצ עכעלטע

 | !ע ס ע ג ק ע װַא

 ;סיוא ןיא ..| פט ע 2  ײז ןוא ...ןגערפ יז ןוא ...ןגיוא עכלעזַא ןקוק

 טלָאװ סע ןלײצרעד זַא ,ןויסנ ןימ .ַא ז ַא זיא -- ןקילב עכלעזַא ןטלַאה
 .רוטַארעטיל ,הצילמ זיולב ןעועג

 :נאנ ןקעטש וצ !עמוקעגסיוא רימ ןיא דרָאלדנעל ןופ עגַאל רער ןיא
 ,ןטלַאה רימ ןכלעוו ייב ,ּפַאטע םעד ףיוא רעבָא .1982 זיב -- רָאי 19 עצ
 רימ .ןקיטסעלַאב טשינ רעמ וויטָאמ םעד טָא טימו רענעײל םעד רימ ןלעו

 :ענ דלעה רעזדנוא מָאה עיִציזַאּפ יד ןעוו ,ןַאד ןרעקמוא םעד וצ ךיז ןלעװ

 טשרע טנילקעג ךיז טָאה רע ןוא ,קיפליוװ ןוא תולודג עויוקב ןפַאש טלַאז

 עדליוו יד .טעשויעג ןבָאה ַאד דיוא ?ײװ ,ןדנווז עטקַאהעג ןיא ןגיל וצ ןַאד

 ןײז ופ ןטקאפ עלַא ןטכַאלפעגכרוד ןענעז סע עכלעוו טימ 'כררפשרעריװ

 סָאװ ,?לא ןוא -- "ןקירוצ, ןוא "ןעניהַא, יד :ןעקנעד ןוא ןליפ ,ןכעל

 | .ןפיצרעד וצ טסייוו רע

 ראו ןייא ףיוא ןלעטשוצּפָא דיז {ייז טביולרעד לָאז ָאד

 זֵא ,ךיז סכ .רעפטסוש ַא פניוװעג טַָאה ףיוה ןפיוא ענירעפוס ןיא
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 ,10 גָאפ ַא קעװַא טײג .ךיש רָאּפ ייוװצ ןטכיררַאפ וצ ּפָא םיא ןביג רימ

 בעלַאפ רעד זיא .טעברַא יד ּפָא טשינ טגננערב לוויפ בה ןיימ ןוא

 ...ןײרַא ענירעטוס רעד ןיא ךיז טביילקראפ ןוא ?יופ טשינ |

 !?גנַאל ױזַא :ןכתיה ,לווייפ בר ,שטייטס ---

 !=מלעג:הריד םישדח יירד רַאפ ךָאד טמוק רייא, :?לווייפ בר טגָאז

 .םיא ךיא גערפ -- ?השרּפח תוכימס ַא רַאפ סָאװ זיא ---

 ךיא לעוװ ,גנולעטשַאב ןייא ךָאנ ןקידנערַאפסיױא לעװ ךיא , :רע טגָאז = |

 | ."םענייאניא טלעג:החיד ןטימ ךיש ערעײא ןגָארטּפָא
 רעטציא ןיא רעדעל תֹויה זא ,שרעלקעגפיוא ךיז טָאה סע רעבָא

 -ַא ?בה:ךס םישדח ירד רַאּפ טלעג:חהיר םוכס םוצ טלעפ ,רעייט:דנארב
 .לרענעצ

 בר ,לפַאנק ַא ןגײל ֹוצ ךיש רָאּפ עטירד א ןבעג ךייא ךיא לעװ --

 | | ?טיווק ...!לװייפ
 רךײא ןיט ךָאד טעװ רימ ?ךייא ןיא טנוזעג ַא ,ריא טדער סָאװ ---

 !ןברַאק קיסיירד ַא רָאנ ןעמוק
 ןיא ףיפ טגיל דרָאלדנעל רעד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה ױזַא

 םָאװ ,קלג ַא ...רעטסוש רעד ?ווייפ בה "טײג דלָאג, ןיא ןוא ,דהע'רד

 .ךַאפ ַא דָאנ טַאהעג ךיוא כָאה ריא

 !רענעײל ,ןרעקמוא ךַאפ ןיימ וצ ךיז רימָאל ןוא

 של

 2וקָא רעד דצמ גנויצַאב "רעלערוטלוק , ןופ ןלַאפ עטרעדלישעג יד

 ן|ש ? ַא פ  ַא ןפאשַאב רימ יב ןבָאה גנורעקלעפַאכ רעד וצ טכַאמ:עיצַאּפ

 :) ס א ןעוועג זיא גנוצַאשּפָא ןיימ ןוא ,םייקכעלקריװ רעד ןגעוו קורדנייא

 :נעמ יד ןוא טָאפטש יד ןטפכארטַאב וצ גונעג ןעוועג זיא סע  -ע ווי ט קע י ב

 ודכ--- העש רַאּפ ַא ןגעוו טדערעגּפָא --- ןטונימ עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא ןשט

 2נעג װ י סט ק ע י בָא ,זַא ,גנונייצרעביא רעטסעפ רעד ֹוצ ןעמוק ֹוצ

 ןשיסיידּפ ןופ לויטש ןרעטנוא ןרָאװעג ן ט ָא ר סט ע צ+ ענליוװ זיא ,ןעמ

 ןופ רליב ַא ןעװעג זיא םורַא ןוא םורַא דקיב ענײמעגלַא סָאד ...טנַאּפוקַא

 ענלצניא ןגעװ ןכיווהעד ןביוהעננא ךיז טָאה ןעמ ןַא ןוא ,גנוטסיוװהַאפ

 טשינ ךַאנ טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ןעמונעגמורַא רעדיוש ַא טָאה ,ןפקַאפ

 גנַאנמיא ןיִא םיללכ "ערַאטינַאמוה, ןופ ןנָאװ ןוא ןסָאמ יד ןריולרַאפ
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 ןרעטיב ַא ןפורסױרַא רָאנ סע ןָאק ןרָאי ערעזדנוא ןיא .ןשטנעמ !שיווצ

 ,טרעפיצרעד ןרָאװעג ןעמ ןזיא ,רָאי 1916 ןיא רעבָא ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש

 2נעמַאק:טַאטש רעשישטייד רעד טָאה יקסדָאגיװ בקעי רָאטקָאד םעד זַא
 .ואכַאד ןייק טקישרַאפ עירָאלעצנַאק ןייז ןופ טנַאד

 ןפורעגסיױרַא ןיא רע .09 רַאי ַא ןעװעג טלַא טלמער זיא יקסדָאגיװ

 .עדנימענ רעשידי רעד ןופ רעײטשרָאפ סלַא טנַאדנעמַָאק םוצ ןרָאװעג
 רע טָאה ,ןגָאז ם י א טעװ טנַאדנעמָאק רעד סָאװ ןרעה וצ טָאטשנָא ןוא

 ןבײהנַא לָאז טכַאמ יד ןַא ,ןרעדָאפ ןביוהעגנָא ןָאפ ןטגערעגפיוא ןַא טימ

 עטיופ יד ןעמיורּפָא :טָאטש רעד ןופ דנַאפשוצ ןרַאטינַאס ןגעװ ןגרָאז
 רעהַא ןענעז רימ, זַא ,גנוקרעמַאב סטנַאדנעמַאק ןפיוא .ןסַאנ יד ןופ םיפוג
 רעד טָאה ,"ןסַאג ערעײא ןופ טייקנייש רעד ןגעװ ןגרָאז ןעמוקעג טשינ
 ;ןפורעגסיוא רָאטקַאד

 ריװ,, :ןעמוקעג טנעז ריא סָאװ דָאנ ןטסקינײװמַא טרעמיק זדנוא --
 ."ןפורעגרעה טכינ סגנידרעלַא יז ןבַאה

 .=עג ןוא ?לּפענק שירטקעלע ןַא טקירדעגנָא טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 | :ןדלָאמ

 !ואאכאד ךַאנ טקעריד --

 ענעי :בירשאב רעטעּפש יקסדָאניװ טָאה "ןויטבמס, ךוב ןייז ןיא
 -- ןשינעעשעג

 ףשינעפלעההַאפ ןוא ןרָאי ענעי ןופ ט ר 9 ַא ןיא סָאד

 ןיפ דליב עקירעיורפ סָאד ןעגנַאההעד געט עצרוק ןיא ןזיא רימ וע

 שישמייד לקיטש ַא ןיפ --- יז זיא ןברָאטשעג .םישדח עטצעל סעמַאמ ןימ
 ַא ןעמוקַאב טָאה יז .יורטש רעטליופעצ טימ טשימעג גיט ןופ םיורב
 ןפיוא ,טרירעּפָא יז טָאה יקסװָאבמעד רָאטקָאד ,טײהקנַארקןגַאמ ערעווש
 טשינ יז לָאז ןעמ רעכָא ,ײברַאפ ןיא הנכס יד זַא ,טגָאזעג גָאט ןטירר
 ןכיוה ןופ סיפ יד ןזָאלּפָארַא טשינ לָאז יז זַא ,ןעז ןוא ןײלַא ןזָאלרעביא
 יז ןבאה ,סעב ריא ײב שרירושזיד ןבָאה סָאװ ,סעצינעמילּפ עדייב .טעב
 רעפייא רעד ,סיפ יד ןזָאלענּפָארא ףָאלש ןיא טָאה יז ...ןײלַא ןזָאלעגרעביא

 .ןעמוקעגמוא זיא יז ןוא ,דנווז רעד רעביא ןסָאנעצ דיז טָאה

 טע ג מס | א יז טָאה ןעמ ןזַא ,ןסייהעג סע טָאה ןסיוװעג ןיימ ראפ
 -- םעגיײק ,קיטײנ ןעװעג טשינ םענייק זיא ןבעל ריא לײװ ,ש כ ַא ר ב

 גַאב סטָאנ ףיוא טזָאלעגרעביא קירוצ רָאי יירד טימ יז בָאה ךיא ...רעײט
 :5ע סרעטסעװש דיא םיורטרַאפנַא דיא כָאה רעטלע ןוא טנוזעג ריא .טָאר

 ףרַאד רענעײל רעד עכלעו ,ןעילע ןַאמ ריא ןוא עלעטע ,רעטכָאט רערעט



 ןעװעג ןרָאײרעדניק יד יד ןופ ןיא עלעטע ,ןרָאי:רעדניק עניימ ןיפ ןענעק

 .בוטש ןיא דגיק א יוװ זדנוא

 עלעפע יז טָאה טכַאנ עלַאפַאפ ענעי זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא כָאה טציא

 ױזַא ריא עילע טָאה רָאי ןטצעל םעד ןַא ןוא טכיזפיוא ןָא טזָאלענרעכיא

 טושּפ םיא טָאה יז זַא ,טכענ ןוא געט עריא טרעטיברַאפ ןוא טגלָאפרַאפ

 ...בוטש ןופ ןבירטעגסיורַא

 ;רָאװעג ,בורק םענעברָאטשעג ַא ןופ השורי עכייר ַא ןגירקעג טָאה רע ;

 רימ דע זיא ,ענליוו ןייק טרעקעגמוא ךימ בָאה ךדיא זַא .ףיקת א ,ריבניא

 :?עטשעג ריז ּפָאק ןפיוא רעד ןופ לָאבמיס רעקידעבעק ַא יװ ןעמוקעגדָאפ

 ,ןעננובעלרעביא עטסכעלרעדיוש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .טלעוו רעט

 .ענליװ רעלעדייא ,רעטסיוװהַאפ רעד ןיא ןמָארטעג ןבָאה רימ סָאװ

 יב טסיװרעד ךיז דיא בָאה םישדח עטצעל סעמַאמ ןיימ ןגעװ םיטרּפ

 ,גרעבכגענייפ םַאדַאמ ,ענייא רימ טָאה .עטצעל יד ןופ .םינכש יב ,םיכורק

 עקיבלעז יד ףיוא טניוועג רָאי 20 טָאה סָאװ ,ריקנַאב ַא ןופ יורפ יד

 רימ ,טעדנײרפַאב ם טניא ןעװעג ןיב ךיא רעטכעפ סנעמעוו טימ ,פערמ

 ..קימש טרעדנוה ;סעיצַאנגיסַא עקידלבוריירד ?לקעּפ א טכַארבעג

 :'א ךײא ןפעכעג ,לָאטיּפש ןיא קידנעײגקעװַא ,טָאה רעטומ יד --

 ...טלעג סָאד ןבעגדעב
 קידנפלַאה ,טבעלענהעכיא בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעװ ןדער ןעמ' ףרַאד

 .?םינמוזמ לקעּפ סָאד טנַאה ןיא

 ג ,ןסיב ןדעי טרָאּפשעג .קיטשלבורײירד יד ןבילקעג טָאה יז

 רַאפ ּפָארַא טמענ יז ןעװ ...ןבוטש עשצייהאב:שכעלש ןיא ןסעזעג ,טרעג;

 ..(מכעלעג ךָאנ יז טלָאװ ,טיורב טפיוק ןוא קיפש ַא ןופרעד דיז

 יז ױזַא ,ןײרַא רכק ןקיפייצירפ ןיא ןסיוטשרַאֿפ קעוװַא ןזיא יז !

 .ןבירטרַאֿפ טלעװ רעד ןופ יז טלָאװ ןגיובנלע רעזייב סנצעמע
 רעד ןעמוקעגנָא זיא סע ןעװ ,היווק ריא וצ ;טרּפ רעשצעל רעד ןוא =

 ןבילוצ זַא ,ןעמַארטש עכלעזַא טימ ןסָאנעצ ןעלמיה יד ךיז ןבָאה ,ןורא
 טרַאװעג ןבָאה כָאװ ,ןשטנעמ קילדנעצ רָאּפ יד ךיז ןבָאה ןגערטקַאלש

 --- ןסַאג יד רעביא זיא ןורא רעד ןוא ןרעיוט יד ןיא ןשלַאהַאב ,ןורא ןפיוא
 ...םלוע:תיב םוצ ןפָאלעג םָאנעיכ -- ןכייפ ןיא יז

 ןָא -- קסווָארדנַאסקעלַא ןיא שידק ןײמ טנַאמרעד ךיז כָאה ךיא

 טָאטשנַא "והיתתמ בר תכ , ןטימ '"רוכזי, םעד ןוא "יינקרוּפ חמציו,, םעד

 טָאטשנָא ,"8 ד ַא ק - א, הנבש רֹוכעב םעד ןֹוא "יכדרמ בה;

 ןופ ןימה א יװ טגלַאפרַאפ ךימס פָאה םורַא ץלא ןוא ,?םההבא,;
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 טקַאפ ערָאלק עטושּפ עכלעוו ןיא ,ןעגנוטיידנ ,ןעלּפענ ,סנטַָאש ערעטצנופ
 זיא מייקכעלקריוװ יד ,ןבעל סָאד .טרעטנַאלמר אס ןוא טלקיװרהַאפ ןענעז
 ;וצ ,עניילק ןופ טייק עקידנעיצ ךיז זדנוא םורַא ,עטערקנַאק יד סם שי ג
 !ס נג ט ַא ש ןױלב ןענעז סָאד -- ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ עקילעפ
 ?2 ע ז י א וװ .טקעטשרַאפ ץענרע זיא ןבעל עסיורג ,עתמא קָאד

 ערעװש טימ ,טכארטרַאפ ,טרעיורטרַאפ ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא
 דנוװ א טימ ןוא סעיציזָאּפ ענערױלרַאפ יד ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןטסַאק
 !ףוס רערעטצניפ סעמַאמ רעד :;ןסיוװעג ןפיוא ןוא ןצרַאה ןיא

 ;ענרעדיװ ןימ טצָארּפשעגסױרַא טָאה סױרַא רבק ריא ןופ יװ ןוא
 .רעטערבעניב יד ףיוא ןושל ריא ;טריד

 ןיקסװַאלסַאז ןנעװ טליײצרעד ?שיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא בָאה ךיא }
 ;נײא ןפיט םעד ןיא ןענָאמרעד ךיז טעװ רענעײל רעד ...גנָאי ערַאלק ןוא
 :אק לחר רתסא טימ ןשינעגעגַאב עניימ ןופ ןבילבעג זיא רימ סָאװ ,קורד
 יםעלנעזרעפ ריא ןופ ייס ,ןעגנולעטשרָאפ עריא ןופ ייס -- ַאקסנימ
 ...רעביוצ

 קידנביירש ,טכַאמעג בָאה ךיא סָאװ ,בוח םעד ןלָאצ וצ םייצ זיא ָאד
 ףוא רעטַאעפ | ש י סו ר ןופ סולפנייא םעד ןגעװ דנַאב ןטשרע ןיא
 ךימ ןלעװ סייצ רעד טימ זַא ,טקרעמַאב ןַאד בָאה ךיא .גנולקיװשנַא ןיימ
 :פס) עּפורט רעשידי רעד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד וצ ןרעקמוא ןזומ ריז
 .ר ע פט א ע ט:ר ע טו ז ןופ ןינב ןיא (ןָאזשיפ ןוא יקסווָאקַאוװ

 יד רַאלק קנעדעג ךיא .1898 רָאי ןיא ןעמוקרָאפ טזומעג טָאה סָאד
 :ַאטָאב , ןיא ךעלדייב ןוא סרעלכײּפש ןופ רעכעד יד ףיוא יײנש ןופ ןרוּפש
 ףיוא ןריפ ןרָאי:רעדניק עירפ יד ןופ ךימ טגעלפ ןעמ ןיהוװ ,ןטרָאג "ןשינ
 רָאי 8--7 וצ געלפ ךיא ןוא ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןופ ןטרעצנָאק יד
 | ."?ןרישזיריד,, ןוא עטָארג רעד רַאפ ןיימש

 ;םיו א טשרע רָאי םעגעי ןעמ טָאה רעטַאעטײרעמוז ןופ ןיגב םעײנ םעד
 ;סיוא ןינב רעד טָאה ןעגנורעדָאפ ןוא ןסָאמ עקיטלמעד רַאפ ןוא ,טיובעג
 .יץַאלַאּפ , א יװ ןעזעג

 עפורט:ןשערעּפָא ןַא ןַאזעס םעד ןבײהנָא טלָאזעג טָאה יַאמ ןיא
 יד טימ ןטערפעגפיוא רָאי עכעלטע טָאה סָאװ) ,ערעּפָא ןַא -- ילוי ןיא
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 רענליװ ןופ ?טיּפַאק רעכיײר ַא זיא סָאד :דנַאלסור ןופ רעגניז עטסעב

 גָאנַא ןרָאװעג ןענעז ןָאזעס:רעמוז ןופ בײהנָא ןזיב ןוא ,(סקנּפ:רעטַאעט

 2נוא לבמַאסנַא '| ש ט ײ דנש י ד ײ ...ןופ ןעגנולעטשרַאפ יד טריס

 ןָאזש יפ ןוא יקסװ ָא ק ַא װ י ּפ ס --- ןופ גנוריפנַא רעד רעט

 20 ח א -- ןעװעג זיא ןינב רעד --- רעטַאעט ןיא זַא ,קנעדעג ךיא

 טָאה סָאװ ,םלוע רעד ןוא ,טלעק ערעטיב א ןעוועג זיא --- ר ע נג ר ע צ

 ?רָאקעג ןוא טלסײרפעג ךיז טָאה (רעצעלּפ 0 ַא) לַאז םעד טליפעגנָא

 ַא ןיא ?שינ -- קירדנײא ןַא טזָאלענרעביא רימ ףיוא טָאה סָאד .טעשמ

 רעד ןופ בײהנָא ורַאפ יװ ,ךיא קנעדעג ךיוא .עניב יד יװ סָאמ רערענעלקי

 ,רעטרַאּפ ןיא טרָא ןײז וצ קידנעמוקוצ ,רעציפָא ןַא טָאה גנולעטשרָאפ

 :יװ ןטסדנימ םוש ןָא םיא טָאה רענעי ...רעיושוצ ןרעדנַא ןַא ןפָארפעגנָא

 ?םיוא לַאז ןצנַאנ ןפיוא טָאה רעציפָא רעד רעבָא ,ןטָארטעגּפָא דנַאטשרעד

 טשינ ריז ךעלציּפש עשידיי ןָא ןעמ ןָאק רעטַאעט ןשידיי ןיא זַא ,ןגירשעג

 .-.ןיײגַאב

 :וצ ןפגװַאהַאב ַא ןיפ ישזַאטס , ןייק .רָאי 12 ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 טשינ רָאנ ךיא כָאה ערעדנַא וצ ןוא ךיז וצ ?ןעגנורעדא ַאפ ,, ןייק ,רעיוש

 ?2ָא ןםרא | ט ר ַא װי ןופ דנאטשוצ םעד רעבָא ,ןלעטשסױרַא טנַאקעג

 ןיוש רימ בָאה ךיא ...טנעקעג ןיוש ךיא בָאה גנולעטשרַאפ רעד ןיפ בייה

 דלַאב סָאװ ,ריט רעטכַאמרַאפ א ןופ לעוװש רעד ףיא יװ ױזַא טליפעג

 - ע "נא ןא ןיא ןג ארשעגקעװַא ן רעװ לעוװ ךיא ןוא ןענעפע ךיז יז םעװ

 .ןעקניזנייא ,ןדניוװ ןלעװ ןעגנוקריװ עקילעפוצ עלַא יד ןוא ,םלעווװ

 ..טשינוצ ןרעוו

 ,עטָארג;רעטסעקרַָא יד ,ןטרָאג ןיא סעשזולַאק ןוא ןרוּפש:ײנש יד

 םצע יד ןוא םישדח:רעטניוװ יד רָאנ עטליקעגסיוא ןוא עטזָאלרָאװרַאפ ַא

 ןיא גגתמיטש ןיײמ טסַאפענגיא טָאה ץלַא סָאד --- רעטַאעט ןיא טלעק

 כָאה ; פ ר ַא װ  ןופ דנַאטשוצ ןיימ ןוא ,טײקכענײװעגרעסיױא ןופ םַאר

 טירָאלָאק ןטנַאקַאב טשינרימ רעירפ ן ר ע דנ א ןימ ַא סעּפע ןעמוקאב

 ?רַאפי ןיא ,סנקלָאװ עיולב ןיא ןעמוושעג ..ט ב ע ח ש ע ג בָאה דיא

 .רע פ ַא ע פט טימ טפעהאב ,ךעלקילג ןעוועג ןיב ךיא ...סנגיובנעער עקיב

 -- !וא ...ףושכ ןייז ףיוא טראוועג ןוא

 ?ציּפש עשידיי , ןגעװ יירשעגסיוא ןייז ןוא רעציפָא ןטימ דַאזיּפע רעד

 ?גיװ רעטסיװרַאפ רעד ןיא ןָאפעג רעדײלש ַא יװ ױזַא רימ ןבָאה ידע

7 4 
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 .עטַאר ת2רעפ
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 ךימ טָאה קיטײװ םענעגנולשענּפָארַא טשינ ןופ לינק רערעװש ַא
 ;עז סנגיובנגער עקיברַאפ עניימ ,סגקלָאװ עיוקב עניימ ...ןקיטש ןבױהעגנָא
 רעד וצ ריט רעד ײב ן ט ר ַא װ ןופ ליפעג ןיימ ,רעטצניפ ןרָאװעג ןענ
 -- -- -- ןטארטעצ ןרָאװעג ןיא טייקנייש ןוא רעביוצ ןופ טלעוװ

 !גנולצולּפי ןֹוא

 ןוח םעד -- "םרעטשקולא עקכייל ,, {זיװַאב ךיז טָאה רעטסעקרָא ןיא
 ;ָאמַא עניימ ןופ דיירפ יד ןָאטעג ןייש ַא טָאה ריס .ןוז --- סגרעבסָאלש
 םעז רע ןייש יװ , :ןגָאז וצ דיז ןזיװַאב טשינ בָאה דיא .ןרָאי עקיל
 נָא עטנַאגעלע ןוא ּפָאק ןצרַאװש ןטימ ,קַארפ ןיא ,גרעבסָאלש קחצי
 ץטצעל יד ןופ ןקיטײװ יד ןיא ןסעגרַאפ וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ןוא ,2!רעל
 -- ןטונימ

 !ערוטרעװוא יד םורַא ץלַא ןופ ןסירעגּפָא טָאה ךימ
 !"אבכוכ:רב, !ןעדַאפדלָאג
 רעד ןופ קרעװ יד ןריזילַאנַא וצ וורּפ ןייק ןכַאמ טשינ ָאד ?עװ ךיא

 | ב ײ לג ר ַא פ יא ןזָאלנײרַא טשינ דימ לעװ ןוא קיזומײטלעוו
 ןערוװועדעש עטנעקרענָא יד וצ טרעהעג "ןעמרַאק, ןופ ערוטרעוווא יד

 טייקרעטיב יד טבעלעגרעביא רעפעש ריא טָאה ותעשב) קיזומ:ןרעּפָא ןופ
 ;דול ןוא ןַאלסור , ןופ ערוטרעווא יד זיא רעועדעש ַא ;(!לַאפכרוד ןופ
 ."עלימ

 ;םַאק עגייז סיײװ יװ ;טשינ רעדָא לעניגירָא ןיא ןעדַאפדלָאג םייוו יוװ
 ןוא אקנילג ןיפ ןסָאמ ןוא ןכיֹוה יד וצ ןסקָאװרעד טשינ ןענעז סעיציזָאּפ
 .ןדער וצ טנעטעּפמָאק טשינ טולָאסבַא ךיא ןיב -- עזיב

 ;עמילימ ןופ ם ש ו ר רעד זַא ,ןגײװשרַאפ טשינ ןָאק ךיא רעבָא
 טבייה ערופרעװוא יד ןכלעװ טימ) "א ב כו 22ר ב ןיא שרַאמ ןשיִר
 ;עּפש יװ רערענעלק ןייק טשינ ןעװעג טנװָא םענעי רימ יב זיא (ןָא דיז
 רעמעּפש רךָאנ ןוא קימָאק ַארעּפָא רעזירַאּפ ןיא *| ע ס ר ַא קע -- רעפ
 ."רעטַאעט יקסנירַאמ , רעגרוברעשעּפ ןיא ?ןַאלסור,

 ןשירעפעש ןוא טימעג ,ןצרַאה ןיימ ןיא ןענעז טנװָא םענעי ןיא
 !רעטַאעפ | ש י ד ײ ןופ -- ןעמיוז עטשרע יד ןלַאפעג ןסיװ

 ,(הניד) ַאיַאקסװַאלסַאז ןוא ,(אבכוכ:רב) י ק ס 5 א ב י ר ןוא
 ןעמוקַאבנײרַא טסעפ ךיז ןבָאה איאקסניגַארב ןוא ,(םוּפַאּפ) טרעביל ןוא
 קי ר נ ע ט ש ףיוא ןבילברַאפ ןטרָאד ןענעז ןוא טלעוײרעטַאעט ןימ ןיא
 .ןעניבָאלזעינ ייב ןשרעװ ענעי ןופ רעגערט עטסעב יד יװ ײזַא

 4 5 יי ע
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 =ע2/ סם ש י ג טנװָא םענעי טָאה -- ןקירָא;1ע םעד ריס ףיוא

 יבר, טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןָאזשיפ רעטְלַא רעד קורדנייא ןייק טכַאמ

 0 ."רזעילא

 "עקירעמַא ןײק טרָאפ עשָאװד ענכיװ, ןיא ןגרָאפ ףיוא רעבָא

 .םלוע ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןרענוד ןפורעגסױרַא רע טָאה

 ילמעליינוק , ןופ קורדנייא רעד ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןבילברַאפ זיא רימ |

 בר, -- שרעביק ,"?מעלנינוק, -- ןָאזשיפ ,"סקַאמ,-- יקסװָאקַאװיּפס)

 | .(יילסחנפ

 רעטפושיכרַאֿפ ַא יוװ ןעגנַאגעגמוא ךיא ןיב "תימלוש , רַאנ |

 ...גנַאלנכַאװ

 "לַארטאעט , רענעסקַאװדעד ַא ןיוש -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ?קעפס ,} ֹוצ ןעגנורעדָאפ עטלעטשעגטסעפו ןוא קַאמשעג ןטלקיװשנַא ןַא טימ

 -- םָאוװ ,"רעסעב, -- סָאװ ןוא "רעגרע , זיא סָאוװ ,םעד וצ ,?לקַאט

 ךיא כָאה --- "רַאבזָאלעדמוא ,, -- סָאװ ןוא !"טכעלש , --- סָאװ ןוא ייטוג,
 יד ןפַאשַאב ןכָאה סָאװ ,ןעגנולעטשרַאפ ןעזעג רעטערב:רעפַאעט יד ףיוא

 ר ע פ ס ָא מ ט ַא -- טלעפ ןבעל:רעטאעפ ןשידי ןיא זַא ,גנוגייצרעביא

 רעכױה ןפ ספעיצַאריּפסַא ןײק ַאטשינ ןענעז ,ס פ ו 9 טלעפ

 :עדײא יד טליפעג ךיז טָאה סע וװ ,ָאד וליפא ןא -ע יי ג ָא 7ָא ע ד יא
 ןעװעג זיא רעטסומ אזא) ם זי 9 ַא ע ד י א ןטסנײר ןופ טפול על
 טשינ םעד רעביא ןיא ,(וװרּפ רעשירַאטסה םנ ײ בש ר י ה ץר ּפ

 .|ע ע װד ! א עסיױורג ןופ בלעוװענקמיה ןייק ,ץיּפשגרַאב ןייק ןעוועג

 רעטאעט ,גנויוש נָא ט לע װ ַא -- ?כ:םדוק זיא רעטַאעט ןוא

 םעד ףיוא ןעניגרַאפ דיז רימָאל ה טיש עשיפָאז א? י = ַא יא

 ?לָאב ןטרעטיילעג םעד ,קלָאפ ןשיסור ןופ ןוז ןסיורג םעד ןריטיצ וצ טרָא

 55פסנ קה ןיגילַאק ש סיװָא נא װחיא ?י ַא כי ם---סיוװעש

 יועיגילער ןט ײבר ַאפ זו מס, :טגָאעג רע טָאהו --

 ,ר ע ט א ע ט -- עטסמנעָאנ יד עינילער וצ זיא ןטסנוק עֶלַא ןופ ןוא

 םענעביוהרעד ןֹוא ןטמַאלפעצ ןופ ןטנעמעלע יד ןופ ןָאטענסיױא ?ײװ
 ?רַאפ ,לקַאטקעּפס ןופ ןטיזיוװקער עזיולב יד ןיא טסאפעגניא ןפ ס ײ 2

 טפא יו -- רעטַאעט ןשידיי ןיא .טרעװ ןוא ןיז ןכעלטננײא ןייז רע שריל
 ןעגעכײצרַאפ וצ ןעוושג זיא --- טרידופש םיא כָאה ךיא קיסיילפ יוװ ןוא
 ליפשייב ופ -- רעדנעב רשפא ,רעטעלב ןעוועג ,ןעגנוכיירגרעד עכיוה רָאג

 ןופ ליפש רעד ףיוא טפָא ץנַאג סע סָאה טריזַאב רעבָא .םזילַאעדיא ןזָאל

200 



 .("|ז ײ װַא ב "ײ זע לעװ .ד י א,) !סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ
 ;ַאפ ענעזַאלבעגפיוא ןיפ ןלַאפ קינײוװ טשינ ןעמוקעגוצ  ךָאנ ןענעז וצרעד
 ."טטנוק , ןוא "רוטלוק,, ןופ ןטַאקיפיס

 :רָאפ ןקוק וצ טייהננעלעג יד ןבָאה געלפ .ריא סָאװ ,ןרָאי יד רַאפ

 יירד ,טקיװקעג לָאמניא ךימ ךיא בָאה ,רעטַאעט ןעשידיי ןופ ןעגנולעטש
 ןיא ןסירעגמימ ןרָאװעג טשינ לָאמניק ןוא ץעגרע רעבָא ,טקיטשעג לָאמ
 ןופ רעכעה ןבייהרעד ןלָאז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןקורדניא ןיפ טלעװ ַא
 ןמיײפ ףיוא --- עיצַארָאקעד ַא טכַאמעג, ,"טליּפשעג טוג, :ףירגַאב םעד
 ,ןטנװַא ןגעקַאד .?קיסַאלקטלעװ רעד ןופ קרעוװ ַא טרופעגפיוא , ,,,טגָאזעג
 ןײגקעװַא ןוא רעטכעלעג ןופ ןכייק ךיז לַאז ןיא קידנציז געלפי ךיא ןעוו
 וצ ךיא בָאה עכלעזַא -- ןּפיל יד ףיוא תופלק מימ ןטסיופ יד קידנפייב
 :קריצ רענליוװ ןיא ??קַאטקעּפס, ַא קנעדעג ךיא .יד ילב רֶׂש ןריטָאנ
 ךיז טָאה ןפורעג רעבָא ."ןװָאקַאטסעלכ, -- טליּפשעג טָאה קי זוג
 םענעי ןיא קידנקוק ,טציא רָאנ ..."ןַאמרעּפיּפ, -- וָאקַאטסעלכ רעד טָא
 ןימולחל זיא ָאד ןוא .ןדלַאה ןיא סעכ ןופ ליונק ןימ ַא ךיא ?יפרעד ,לקניוו
 רעכלעװ ןופ ,טליּפשעג, קיג טָאה יו ז א יװ -- קיטכיװ טשיג
 זיא רע זַא ,ןָא םענ ךיא .גנוטסייל עשירָאיטקַא ןײז ןעוועג יא טעטילַאװק
 .רָאיטקַא רעטנכייצעגסיוא ןַא רשפא ,רעפוג ַא ןעוועג

 ןטײװצ א רעדָא ,םעד ןיא טשינזיא טק גו פ ר ע וװש רעד רעבָא

 ןיא ןיא טקנופרעװש רעד ."ו פט פ י ו א, ןרעדנַא רעדָא םעד ןיא ,דיחי

 -- "ביַא) | ר ע ס יו א -- ןעװעג זיא לכה ךסב ץלַא סָאװ ,םעד

 לא רעד ןופ ןעמָארטש עפיט יד טימ .ָאװינ;רוטלוק זיא סע ןכלעוו ַא ןופ

 םשינ רעטַאעט שידײ טָאה ,רופלוק סג ד ײ ז םעד ןופ ,רוטלוק רעט

 יד ןבָאה ןסולפניא "ע ש י א י ו ג, .עדמערפ יד ןופ ,ןָאט וצ טַאהעג
 :ימַאד טָאה םלוכ לעו .טמירקעגכָאנ יז ןבָאה ןוא טשַאנעג זיולב רעפעש
 +=צ טָאג טָאה .ריקליו ןוא זירּפַאק ןכעלנעזרעּפ ןופ רָאטקַאפ רעד טרינ

 םעקרעשטַאּפ יד טימ קיטיצכײלג ןבָאה ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ןַא טקישעג

 ןטכַאנא----קיטײזליפ ןֹופ ןצילב ןוא ןעקנופ יד לקַאטקעּפס ןיא טניישעג

 =ד ןיא ןעלרעּפ עכלעזַא טימ ןרָאװעג טלַארטשַאב עניב יד זיא .ןשטנעמ

 יא לָאפוצ רעד ךיז טָאה ."ןירעכַאמפושכ , יד יוװ ,"תימלוש , יװ ןטנעמ

 ןוא קיפעטסע ןוא טסנוק רעד וצ רוחא --- הליחמב -- ןסימ ןַאטעג רעק

 עמורק עכַארג טימ םישימח:תכ ַא ןזײװַאב עניב רעד ףיוא ךיז טגעלפ סע

 עקיטכערּפ יד ןעמענפיוא טנעלפ םלוע רעד ןוא ןּפיל עקיצלַאמש ןוא סיפ

 טָאה ""קילג  םוצ .עיצַאטערּפרעטניא .ריא ךרוד "תימלוש ,, ןופ ןוויטָאמ
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 קידנציִז ,ןוא ,לַאירעטַאמ?םיטש ןטנכיצעגסיוא ןַא ןעקנַאשעג טָאג ריא

 םיורג ןבָאה טנָאקעג "תימלוש , ריא ןופ ןעמ טָאה ,ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ

 + 99? סיפ עמורק טימ תימ ?וש -- רעבָא ...סונעג

 ;קעריד רעד טַאהעג ָאד טָאהי העד יד !רענעײל ,רעטַאעט שידיי זיא'כ

 !יה ר ם ןײז טַאהעג ךיז רַאפ ןבָאה רימ ןוא רָאפ

 !תונעט עֶכַא ּפָארַא

2 5 

 שארכ עּפורט עשידײ ַא טליּפשעג טָאה 1018 רעמוז ףוס ענליװ ןיא

 ןענגַאגעג ןענעז זעגנולעטשרָאפ יד .װ ָא לָא קָא ס רינ ָא ע 9 טימ

 ןְפָא זומ ךיא ..."ןיקע -- שיפא ןפיוא ןעזרעד בָאה ךדיא .קריצ ןיפ ןינכ ןיא

 בָאה ךיא ...ןקיטײװ עטביוטרַאפ טליּפשעצ ךיז ןבָאה רימ ןיא זַא ,ןגָאז
 ,קסבעפיוו ןיא ןטנװָא יד ןיא ,רטסעינד ןפיוא גרעב יד ןיא טנַאמרעד ריז
 גנולעטשרָאפ יד ןָאט קוק א ןיײג ןגעװ ...ןיקסװָאלאטיָאװ י"ב תורצ יד ןיא

 יד יב רעטומ רעד רָאנ תולבא רערַאבטסיײרטמוא ןופ בצמ ןיימ ןיא טָאה
 לָאמ רַאּפ ַא בָאה ריא דיר ןייק ןײז טנָאקעג טשינ ,םישרּפ ענעבירשַאב
 .ןװָאלָאקָאס ןפַארמעג '"ש ז ר א ש ז .ט ס, ןַארָאטסער ןיא גָאטימ ייב

 רימ רעלָא ,טלַאטשעג ענייש ןײז קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג טָאה רימ ףיוא

 :יסור,, ַא ןעװועג ,אמתסמ ,ךיא ןיבכ םיא רַאפ .טנעקַאכ טשינ ךיז ןכַאה
 קיק ַא ןעמוק וצ קימײנ רַאפ טשינ וליפא טניפעג סָאװ ,*רָאיטקַא רעש

 .ןטלָאּפשעג ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג ןיכ ריא ...גנופעטשרָאפ ַא ןָאט
 :רינ ןופ דנַאטשוצ ןיימ ןגיוצעג ריז טלָאװ גנַאל יװ טשינ סײװ ךיא

 | ײ פט ש ַא ש ַא י ? ַא -- רימי טָאה טּפעלשעגסױרַא .ענַאװ

 טרעהעג ךיא בָאה ןעמָאנ םעד .ךָאיטקַא רעגנוי ַא ןעװעג זיא סָאד

 עגנוי יד ןופ רענײא :עניַארקוא ןײק ןרָאּפעגקעװַא ןיב ךיא רעדײא רָאנ
 :ַאטס סלַא ןװעַאילעב יב רעטַאעט ןיא טעברַאעגשימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 | /  ..ןלָאר ענילק ךיוא רַאגָאז טייצ וצ םייצ ןופ רעדָא ,טסיט
 ריוא ןוא טשינ ךיא קנעדעג ,ןעמוקעג רימ וצ ןיא ןייטש ױזַא יװ

 טָאה רע ןַא ,יונעג סײװ ךיא רעבָא .ךערּפשעג ןטשרע ןיפ םיטרּפ יד טשינ
 טייקימע=פ רעשיטקַארּפ ןנעװ ןעמיוז עטשרע יד טימעג ןיימ ןיא ןפרַאװרַאפ

 .עניב רעשידיי רעד ףיֹוא
 ןופ םינ גע ןגעװ ןדער ש ר ע ד גַא} ...שיסור שדערעג ןבָאה רימ

 רע - ;(העלנעמ ןעועג :שינרָאג קיביסּפ ןײימ ןיא טלמעד ןוא רעטַאעש
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 קעװַא זיא סָאװ ,"ָאדַאפ, עּפורט רעד ןגעװ םיטרּפ טליצרעד רימ טָאה

 ןפיוא ןירּפ רעטפגרע ןַא גנונימ ןײז טיופ זיא סָאװ ןוא עשרַאוװ ןייק

 - ..רעטַאעט ןופ געװ

 :עיב ייב טעברַא ןייז ןגעװ טרערעג טפַאשקנעב טימ ייברעד טָאה רע

 ץפיז ַא טימ טָאה רע ןעװ ,שרירעג קיפכירפיוא טָאה ךימ ןוא ןװעיַאיל

 | | | | ;טנָאזעג
 טרַאװגנעק רעד ןיא יװ יױזַא ךימ ךיא ליפ ,ךייא טימ קירנדער ---

 ןוא רעטאעט ןגעוו טגעלפ רע .יקסווָאלװַאּפ שטיװָאליַאכימ יטַאנניא ןופ

 סע ןעמ טרעה קריצ ןיא ןדנוא ײכ .רענעט עכלעזַא ןיא ןדער רָאיטקַא

 ...פשינ

 ַא .ןװעיַאילעיב ייב רעסישזער:טּפױה רעד ןעװעג זיא יקסװַאלװַאּפ

 ןיא רָאישקַא' רעקישכערּפ ַא ןעװעג רע זיא ,גנומַאטשּפָא ןייז טיול קַאילַאּפ

 יד טרעהעג בא טָאה ןעגנוכיירגרעד עטסעכ ענייז וצ .רעטַאעט ןשיסור

 .עינָאלירט סיָאטסלָאט ןיא "ןַאהָאי, ןופ לָאר
 ַאזַא ךיא קנעדעג ןײטש ַאשַאילא טימ ןשינעגענַאב עכעלטע יד ןופ

 ;דָאזיּפע
 טימ ןיא ןגָאלשעגרעביא םיא ךיא בָאה ןערב ןטכער ןיא לָאמנײא

 | :םיא וצ טגָאזעג ןוא ץַאז ןופ

 :נֹוא ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג טלָאװ דיא !שטיװַאסירָאב ײסקעלַא --

 !שידיי ףיוא ןקידנערַאפ ךערּפשעג רעזד
 ע סָאװ) :טשודיחרַאפ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 ?ײלַאפנײא

 יד ןופ טלַאהניא םעד רעביא רימ טגָאז ...ךיא סעב ךיא ,ונ --

 !שיריי ףיוא טונימ 8 עטצעל

 ,טנעמירעּפסקע ןַא םיא רעביא ךַאמ ךיא ומכ טליפעג ךיז טָאה רע

 .טגָאזעגּפָא לַאפנייא ןיימ ןופ ןדירפוצמוא ךיז טָאה רע ןיא

 .ייוילבויל סאו ַאי, :שידיי ףיוא טגַאז ,ונ --

 !ד יא בי? די א --

 רעסעב טשינ טלָאװ :םיא וצ ךיא גָאז -- ?שטייד טשינ סע זיא --

 ?ײ!טלָאה ךייא בָאה דיא , :ןגָאז וצ ןעװעג

 .דָאזיּפע רענעי שי ר ַא 1 ןוא דמערפ ןעמוקרַאפ ןָאק רענעײל םעד

 ודז טל זד וצ !+ לי ו+ 52 ר :4 זײ

== 

 פײטַאב טָאה שידײ ן ? יי ּפ ש ןבײהנָא סָאװ ,יד רעבָא זיא השעמ יד

 ר ע ט ר ע װ עצדערעגסױרַא לָאצ יד ןכעגרעביא ןכײהנָא רָאנ טשינ

 ,ײקַארוד, טָאטשנא '"הטוש , ,"לָאטס , טָאטשנַא "שיט ,, ןגָאז :שידי ףיוא
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 / טשינ רָאנ טסיײה סָאד -- ?טסָאדַאר , טָאטשנַא "החמש ,

 =סָאק ןצנַאג םעד ןצלעמשרעביא ןסײהעג טָאה שידי ן לי ּפ ש .שידײ
 ןײז ןרעטיצ טכַאמ סָאװ ,רעליּפשיוש ןופ ןזעוו סָאד ןָא טליפ סָאװ ,סָאמ
 --- ןבעל ןוא עיזַאטנַאפ ןייז סיוא טליפ סָאװ ,ןסיוװעג ןייז ןרירביװ ,ץרַאה
 | - .ןטלַאהניא עײנ וזפ ןעמַאלּפ ןיא ןצלעמשרעביא ץלַא סָאד

 ןטערטפָא טשינ אבהל ןָא טניה ןופ :טײטַאב טָאה שידײ ןליּפש
 ףייר וצרעד ןיוש ךיא ןיב שיכיקּפ .רבק סעמַאמ רעד ןופ טירש א ףיוא
 :ןעמוקעג ןיא רע .ןסיור- ןופ רָאפקאפ רער טלעפעג זוקב טָאה סע .ןעוועג
 !יק סװָא פיל םוחנ



 יקסװַאּפיל םוח ב
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 יקסװַאּפיל שטיוועלעיוואס םוָאג .נזז

 ץניז ןיא :רעפטַאעט ןשידײ ןופ ךַאילש ןפוװרּפעגליפ ןגנַאל ןפיוא
 ןוא ןפיוה:רעשניה ,סרעלכײּפש:יײה ,ןלַאטש:דרעֿפ ,רעמעדיוב ןוא ןרעלעק
 ןוא ןטלעצ ענייז ןלעטשוצפיוא ןעמוקעגסיוא זיא םיא וװ -- רעבירגטסימ
 עניײז ןופ עירעלַאנ יד -- לטיּפַאק רעטסקיברַאפ רעד קפס ןָא ןיא ,תוכוס
 . .ןרָאפקעריד

 געגסיוא "ןרעפש עדנעשזדנַאלב , יד ןיא טָאה םכילע:םולש םגה ןֹוא
 ןעגנילעג טשינ טעװ רעדעפ ןוא ?זדנעּפ ןייק סָאװ ,טערטרָאּפ ַא טלָאמ
 אזא ףייא רעטַאעפ ןשידיי ןופ טקנּפ רעד ךָאנ טרַאװ ,ןעלקנושרַאֿפ וצ
 -- ןעוװעג ןענעז סע יװ ,ןפלאפשעג עכלעזַא ןופ ןעגנודקיבּפָא יד ווו ,טאלב
 :ַאק קחצי םחרבא ,רעפנעג ,ץעיעינַאּפמָאק ףלָאדַא :ןכוז טשינ טיײוו רימָאל
 ןלָאז -- עכלעזַא קי דנעצ ץנַאג ַא רעדָא ,ץופ כלַאה ַא רָאנ ןוא יקסנימ

 גךײמרַאפמוא םעד יב -- ךות ןשיפַאמַארד ןלופ רעײז ןיא ןעניישרעד
 ,עיצַאומיס רעד ןופ םזימ ָא קי ג ַא ר ם ןקידתוגמחרבמוא ןוא ןכעל
 ,..טקריוועג ןוא טבעלעג ןכָאה יז רעכלעוו ןיא

 2 ט ס א ר ד עפַאס ?םײװצ ןַא יד ןופ םענייא -- דיז רַאֿפ ןבָאה רימ

 .ןרעמסומ ע ש

 ,קירוצ ןרָאי טימ ךָאנ טרעהעג ךיא כָאה ?יקסוװָאּפיל , ןעמָאנ םעד
 ןעמ ןעװ ,עפורפ םנײבשריהטץרּפ ןוֿפ םירבח יד טימ ןכערּפשעג ןיא
 טימ -- רעשַאעט ןשידיי ַא ןופ ןטנַאזירָאה יד ןעלקיװשנַא רימ טנעלפ
 טנעלפ -ךימ .ישזער רענרעדָאמ זיפ רענעלּפ עטיירב טימ .קיסַאלקײטלעװ
 עכלעװ ףיוא ,ןגַארפ ײר ַא רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ ֹוצ ןעגניוװצ ןַאד סע

 רױל ןיא טרעײנ ,לָאמַאפימ טשינ ןענַאטשטנַא ןענעז תובושת עקיטכיר
 ....ןרַאי ןופ

 ע װ ר ע װ, ;:ונייהה

 5 ק:פ לע װ יד ןקו ק

 - עט אע פ ןש יד ײ ןיא ן ײ 2 ס

 "ָלקיסַא
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 ףיוא קידנקוק ,קריצ ןופ ןינב םעד ןסיוא ןליפ רָא ,עקינעי יד

 :וקוצ ענעי ןוא ."קיסַאלק:םמלעװ ,, ןייק טשינ ןפרַאד ,"ןַאמרעפיופ , סקיזוג

 ןיא ישזער רענרעדָאמ טימ ןוא קיסַאלק:טלעװ טימ 2 ריז ןקיוװק םָאװ ,רעק

 20 צ ע פ ס ןײז בילוצ רָאג רעטַאעפ ןשידיי ןיא ןעמוק ,רעטַאעט ןשיפור

 *?רעמַאװ ןרעביא ץַאק ,, יד ןעמוק ָאד ןָאק ױזַא יװ טנייה  ...ק י 8
 ןטישרַאפ םוחת םעד זַא ,קנַאדעג ַא ןרָאװעג ט .גָאזעגסױרַא זיא סע

 ןדלעמ ךיז טעװו רעטערב עשידיי יד ףיוא ןעװ ,ןַאד רָאנ ןעגנילעג ָאד ןָאקי

 ,*קיסַאלק:טלעװ , ןליּפש םוצ ןעיצ ךיז טעװ םָא ר ָאי ט קַא ר ע ד
 ןעניפעג םיא ןיא טעװ רעכלעוו ,םלוע ןַא לַאז ןיא ןעיצנײרַא טעוװ רע ןוא
 עשידי עטיירב יד ...ןויטָאמ ןוא ןעמעלכָארּפ ערעכעה ןופ ;גנַאלקּפָא םעד

 ;ע5ש טנע מ עריא ןופ ָאכע ןײק ןַאד זיכ טָאה ץנ עגילע טניא

 ;:ר ע - .?קַאטקעּפס ןשידיי ןיא ןענופעג טשינ טסנוק וצ ןעגנורעדָאפ ע כ

 עקיטסײג עריא רַאפ זײּפש ןיק טשינ רעטַאעט שידײ ריא זיא ר ַא

 .ןביורבעג

 סא וצ ןרעקמוא ןביוהעגנָא ךימ ךיא בָאה ןענייטש פימ ןכערּפשענ ןיא

 / :ןָאטעג גָאז ַא לָאמנײא רימ טָאה רע ןוא ,ןעמעלכָארּפ יד

 ?םַא יד סלַאֿפנלַא טָאה רע .ןיקסװָאּפיל ןעגנערב ךייא וצ זומ דיא --

 .ןפטרפ ךיז םיא טימ טפרַאד ריא ןוא ,ןָאטוצפיוא סעּפע עיציב

 ,טרעהעג טַאהעג ןיקסװָאּפיל ןגעװ לָאמַא ןופ בָאה ךיא סָאװ םעד ןופ

 ךיז ןלעוו רימ זַא ,פייקרעכיז עטסנרע ןייק ןּפעש טנָאקעג טשינ ךיא כָאה

 רעביא םורַא טיײג רע זַא ,ןלייצרעד רימ טנעלפ ןעמ ...ןדעררעד סעּפע וצ

 ןיז רעביא ןעגנונעכײצסיױוא ,ןצײרק ,ןלַאדעמ לרינש ַא טימ טָאטש רעד

 ןײז ןגעװ "םיסנ, ןלײצרעד ןיײיא ןיא רדסכ טלַאה רע זַא :טסורב רעצנַאג

 זעגנילק ןנעלפ ""סעדנעגעל , יו .רעשרעהײהרזמ) עכעלטע טימ טפַאשדניירפ

 :נוה יד ןדײמסיױא ןוא ןײנמורַא םייב ןלַאפניא ענייז ןגעװו תוישעמ יד

 געװ ןפיוא ןלעטש טנעלפ טכַאמ עשיראצ יד עכלעוו ,ןעגנורעפש רעטרעד

 ןעועג ןיא יקסװַאּפיל סָאװ ,"רעטַאעטס ק ל ָא ם שיר רענליוו ,, ןופ

 האצמה ןײז ןיא "שירָאטסיה, .ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא רָאטקעריד ןײז
 װָאנַאמוט זַאינק טנַאדנעמַאק:טָאטש רעשירעטילימ רעד .רָאי 1919 ןיא

 :ַאמופ טשריפ ןפיופ ןיא שידיי ?יײוו ,ןליּפש וצ ןטָאברַאפ ןיקסווָאּפיל טָאה

 עשיטָאירטַאּפ יד שקידײלַאב סע ןוא ,"טקעלַאיד רעשישטייד,  ַא וָאנ

 .ןליפעג

 :טערקנַאק ,?רעטַאעט, ןייז ןעמַאזוצ יקסוװָאּפל טמענ החירב תילב

 :קער םעד ,קעטַאילביב יד ןוא עקפַאלז עצינעמילּפ ןייז ,רתסא כײװ ןייז

 ןַײז
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 2טכארפ א (?טפיוק רשפא) טגניד ,ןקורַאּפ יד ןוא ןעמויטסָאק יד ,טיזיוװ

 :עװ ןפײװ ןיא ךיז טזָאל ןוא --- (דרעפ 8 רעדָא ןױשרַאּפ 40) --- ןַאגַאװ

 ..מש'נ ןמיס ןייק חמחלמ ןופ זיא ןטרָאד :קסרַאיַאנקכַארק ןייק -- ןײרַא

 רעטַאעט:םקלַאפ ןפימ ""טרָאפ, יקסװַאּפיל זַא ,ןרָאיטקַא עשידיי ןרעהרעד

 :ָאפ ַא ײז , :ןפעב םימחר ,ןייטשוצו ןָא ןעמ טבייה ,ןַאנַאװ םענעגייא ןַא ןיא

 ;2בָאב ,קסנימ ...ןלזג ןייק טשינ דיי ַא זיא .?!טימ ךימ םענ ,עװעפַאר ,רעמ

 :יא ןשיװצ עיצַאטס:ץענערג רעד יב .קסירב ,שטַאמכַאב ,לעמַאה ,קסיור

 ןָאגַאװ ןיא ןיקסװַאקּפיל יב ןיוש ןציז דנַאלסור ןשיטַאיזַא ןוא ןשיעּפָאר

 ףיוא ןײטשּפָא ןָאגַאװ רעד טגעלפ עיצַאטס רעדעי ףיוא .15 ,19 ןַאמ א

 ןעּפעשטוצוצ ןעגנולעג טגעלפ סע זיב גנַאלנכָאװ זיילעג םענעפרָאװרַאפ ַא

 .רעטײװ ןרָאפ ןוא גוצטכַארפ ַא וצו םיא

 :ַאפס רעשיעּפָארײא דעטצעל רעד ףיוא ךיוא ןָאגַאװ רעד טייטש ױזַא

 .ֿפָאק ןיפ ןגױא יד ןכָארקעגסױרַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד ײב ןוא ,עיצ

 ,עיצַאטס | ײ א רָאנ -- ?טרָא ןופ דיז ןָאט ריר א ןיוש ןעמ טעװ ןעוו

 סָאװ ,תורצ עלַא ןופ ןוא המחלמ ןופ ,עיצַאזיליבָאמ ןופ רוטּפ זיא ןעמ ןוא

 | .ּםעק עשידיי ףיוא ריז ןטיש

 םענעפרָאװרַאפ ןפיוא קינדַאירוא ןַא חור רעד ןָא טקיש לָאמַאטימ

 .ןָא ןעװ ןופ םייוו רעװ ןיוש טייטש ןָאגַאװ סיקסוװָאּפיל ווװ ,זײלעג

 ןשירעגלעז ןתמא ןופ עלַא סעּפע ,ןשטנעמ א רַאפ סע ןענעז סָאװ ---

 !ליוװיצ -- עלַא ןוא רעטלע

 ןַא םימ יקסווָאּפיל טעדלעמ -- !רעטַאעט ןיימ ןופ ןטסיטרַא ---

 .רָאטקעריד ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ןָאט ןקידנרינַאּפמיא

 :וד םֹוצ רַאבליפ טשינ ןיא טנַאיצילַאּפ רעקידלטעטשגיילק רעד רעבָא

 יקסװָאּפל .| ט ג ע מ ו ק ָא ד -- טרעדָאפ רע .טעטירָאטױא סרָאשקער

 יטשרערָאפ ןטסיטרַא ייב !ּפָאק רעשיפרָאד וד ,דַא ,, ;קזוח םיא ןופ טכַאמ

 עמַאס ןיפ ןרָאפעגכרֹוד זיא ןָאנַאװ רעד זַא ,טשינ טסעז ?ןטנעמוקַאד

 | !?רעהַא זיב ענליוװ

 ?םיא םוצ רָאטקעריד םעד טרעדָאפ "יּפָאק רעשיפרָאד , רעד רעבָא

 ןלעטשוצ ירפ ןגרָאמ :שירָאגעטַאק טלעפַאב רעטצעל רעד ןוא ,קינװַארּפ

 ...ןעמענרָאפ ןוא ןעמענ טימ ןזײװַאב עכעלטפירש (7159) 2

 תושר ןיא טקישעגּפָא ןרעװ רָאי 40--90 ןופ רענעמ עלַא רעדא ַא --

 ?קָאד ריא טגנערב רעגיײז םעד 12 .טכַאמ:רעטילימ רענדזעיוא רעד ןיפ

 :י .רעהַא ןטעברַאפ עלַא יז ןרעװ רעגיײז םער סגייא .ןטנעמ
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 .ריט ןיא טּפַאלקעגנָא יקסוװָאּפיל טָאה 12 טקנוּפ
 טוג, ןטײרב א טימ ןעמונעגפױא םיא טָאה קינװַארּפסיא רעד

 *!ןנרַאמ

 ?סמונ ןנָאז ריא טעװ סָאװ ?רָאפקעריד רעה ,ריא שנעז סָאד --
 ,ןרייבעגליוװ רעיא ,ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא טכַארבעג --
 :ַאּפ עטקורדעג 19 קינװַארּפסיא ןרַאפ טגײלעגקעװַא טָאה רע ןוא

 | ...ךעלריּפ
 ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ,טקוקעגנײרַא , ןלירב יד ןָאטעגנָא טָאה רענעי

 ' .ןגיוא עטצָאלנעגסיױא טימ רָאטקעריד ןפיוא טקוק ןוא)
 רעד ןופ ןעגנוטיוװק דָאד ןענעז סָאד ?סָאװ יצ ,ענושמ טנעז ריא ---

 !יירעשעוװ

 !!ןריובעגליוװ רעיא ,ןעמעננעילימַאפ ןוא ןעמענ טימ עלַא רעבָא -- -
 רעד טײרש-- ?ןשנעמוקָאד וצ סע טָאה תוכייש ַא רַאפ סָאװ --

 .קינװַארּפס יא

 ערעײז :ןָאזרעּפ 12 יד ןופ גנוקיטעטשַאב ַא טרעדָאּפעג טָאה ריא --
 ןײז קי-נבענּפָא ,רָאיטקַא רעמערָא ןַא זַא ,ןעלפייווצ טעוװ רע ...ןעמענ
 לןשלַאפ ןיק ט ש י ג ,ןעמָאנ ןייז ןבעגפיוא ייברעד טעװ ,דמעה עטצעל
 יװ ןזײזנָא רימ ריא טזומ ,עיטנַארַאג ערעכיז ןיק טשינ ןיא סָאד םיוא
 .טנעמוקָאד ןרעכיז רעמ ַא ןפַאש ןהעש ןופ רשמ ןיא ךיא לָאז וװ ןוא ױזַא

 :סַארק ןייק קעװַא זיא ?רעטַאעט:סקלָאפ רענליו , ןפימ ןָאגַאװ רעד
 : .קסראיאג

 ַא טָאהעג יקסווָאּפיל טַאה טיײיקיטעט רעשירָאטקעריד ןייז רעסיוא
 ןפלַאה ש טנעלפ רע :ןעזנָא סיורג ןברָאװהעד םיא טָאה סָאװ ,ףורַאב ןטײװצ =

 קידנרירטסנַאמעד ,ןפנעמירעּפסקע עשינַאמענמ ןופ ןסנַאעס םלוע ןרַאפ
 טָאה ןוא ןטלַאּפש ירד ןיא ןבירשרַאפ זיא סָאװ ,לפעצ ַא ףיוא .ןורכז יײז
 םעד ןימ ןוא ,ןַאט קוק ַא רע טגעלפ ,ןרעמונ טימ ןדנַאמשנגעק 85 העל
 .רעמינ םענעפורעגנָא ןגעק ךיז טניפעגנ דנַאטשנגעק רעכלעוו ןרעפטנע קוק
 ןיא ָאד זַא ,ןסָאלשַאב םיא טימ ןוװורּפ עכלעזַא עכעלטע רךָאנ כָאה ךיא
 ענימענלא ןיז ֿלײװ ,ן'רכז ןלענָאיזיװ ןכעלטינשכרודרעביא ןַא ןופ .לאפ א

 טשינ אזַא ףיוא ןענַאטשעג ןזיא (ןפורנָא ױזַא םע רימָאל) י"ץנעגילעטניא ,
 ;ארעמיל ,טסנוק זופ םינינע ןגעוו םיא טימ ןסעומש יד זַא ,הגרדמ רעכיוה
 ;םוא דאפ לַאירעטַאמ ןבעג ןגעלפ ?סעירעטַאמ עכיוה עכעלנע ןוא דו
 ןיז --- שרפב ןוא --- ?לכב ןדער ןפוא ןײז ...םיא ןנעװ ןטָאדקענַא עקילָאצ
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 ץורית ַא ןפכַארטסױא טגעלפ ןעמ .ןכַאל וצ ןעגניווצ ןגעלפ --- יישיסיר
 .ןכַאלטימ טנעלפ רע ןוא

 ּוצ טייקידנעװפיונ ןוא טײהנגעלעג ןייא סשינ ןבָאה ךָאנ ןלעוװ רימ
 ענייז ןגעוװ לייטרוא םעד ןפַאש ןלעװ ןטקַאפ יד ןוא ,רוגיפ יד טָא ןרידוטש

 תונורכזה רפס ןיימ ןיא זַא ,ןגָאז ךיא זומ ָאד ."תונורפח ,, ןוא ""תולעמ ,

 רעכלעוו ,רעוש:רעטַאעט רעשיטקַארּפ רעד יװ ,ןײרַא יקסוװַאּפיל םוחנ זיא

 טסוניוא ףוס ןופ געט ענעי ןוא ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ טפעהַאב ךימ טָאה
 :ַאמ ןימ ןופ ךימ טָאה סָאװ ,ר ע ד -- ,ןעװעג רימ רַאֿפ רע זיא ,8

 ם ע ײ ג ןײמ ןופ לעװש םוצ טריפעגקעװַא טנַאה רעד רַאפ רבק םעמ

 | 2 ביה

 רימ ןוא ..ןצַאשּפָא ,ןעזרעד ,ןרעההעד דלַאב רימ ןלעװ םיטרפ יד

 ןוא ,(!רעטכעלעג ןקיזָאד םוצ ײװ ןוא דָא זא) ,{ כא 7 ןוו מס ןלעװ

 רעבָא ,ןטסיופ יד לײב ןוא ןּפיל יר ןסייב ןוא ןייצ יד םימ ןצירק ןלעוװ רימ

 יא ?לכ רעד ןוא ,םיטרּפ יװ רעמ טשינ -- ףוס ?כ ףוס ןענעז םימרפ

 רימ ..יקסװָאּפיל םוחג טכאמעג רימ טָאה רעליּפשיוש ןשידיי ַא רַאפ

 2ַא 0 ם | א 1, ;ןסייהשעג טָאה רע ןוא ,שיפור ןדער גנַאגמוא ןיא ןנעלפ

 םיא ןשיגרעדנגיה םוש ןָא טָאה טכַאמ עשישטייד יד ."ש ט י וװ ע י 9 ע װ

 עט:םקלָאפ ןשידײ רענליװ, ןייז ןעײנַאב וצ עיסעצנַאק ַא ןבעגענסױרַא
 עגרַאט טָאה רע ןוא ,טכַאמ עשיסור יד טָאה ןטַאברַאפ ןכלעװו ,"?רעפַא

 =ֹוצ טעװ רע יכלעוו ,לאנַאסרעּפ ןפימ ךיז ןקיגײארַאפ וצ ןװָאלַאקַאס טגייק

 ' | .ןלעמשסיונ

 עסירפסַא ןַא :םגיועג א תועדה:לכל ןעװעג ןיא ַאקסװַאּפיל רתסא
 ,"םיײהגיײש , ןיק טשינ -- 40 רָאי ַא ןופ טלמעד -- יֹורפ ַא ,ןעמָאנ ַא מימ

 ?ָארעּפמעמ ,,ילב ;לופ ןיא ,ןניוא ענייש עלופקורדסיוא רַאּפ ַא טימ רעכַא

 .זיסערּפסקע ,לופשנעמ

 רעשיסור רעד ,ריז בײטשרַאפ ,ןעװעג ןיא ןיקסָאּפיל יב "זופ, יד

 א ,לוש רעגרובחעטעפ ַא ןופ עצַאטוּפערד א טמ ,ריע:ןב רעגליװ ַא ,רַאיטקַא

 ןא טציא ןֹוא ןװעַאילעב יב קירוצ רָאי 7 םימ ךָאנ "רוניס .עקידנריפ
 ערָא ןרעג :רוציקב ...רעקיסַאלק ןרעג סהעדנוזַאב טליּפש סָאװ ,רָאיטקַא

 .םמערַא ענעפָא טימ ןעמענפיוא םיא טזומענ ןעמ טָאה ןרענמוא

 םרעיודעג ןבָאה ןיקסװָאּפיל םימ ןעננולדנאהרעטנוא עשיטקַארּפ יד

 ףימ רע טעװ טלַאהעג א זַא , ןדלָאמעג רימ טָאה רע ;|טוני מ טעמכ

 ןוב טָאה טפאשטריו:רעפַאעט רעשידיי ןופ קישקַארּפ יד סָאװ ,ַאזַא ןבעג
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 ;(1:250 -- לבורטסָא) !שדוח א קרַאמטסָא 2,900 :טנעקעג טשיג ןַאד

 אה דיא ...000 -- ןעװעג זיא ןיקכוװָאלאיָאװ יב טלַאהעג רעטצעל ןיימ

 לָאמ ןטשרע םוצ רעטערב:עניב יד ףיוא טייקיטעט רעקירָאי;10 טעמכ רָאנ
4 

 ןיימ שא ָאז סָאװ .טעברַא ןיימ ןופ גנוצַאשּפָא ןַא ןגיוא עניימ רַאפ ןעזרעד

 ךיא ;רעטערב יד ףיוא ןט ךיא סָאװ ,םעד טימ ץרָאּפָארּפ רעקירעהעג ןיא

 :עכַארבעצ ַא ןעוועג טרעוװ ךיא ןיבב רשפא .!ייוט ךיא ױזַא יװ , :טשינ גָאז
 :עיַאבירג ,ןרעליש ןוא ןריּפסקעש -- טליּפשעג בָאה ךיא רעבָא ,המורּפ עג)

 ךיא בָאה טלַאהעג ןוא ,ןלָאגָאג ןוא ןיקסװָארטסָא ,ןיקרָאג ןוא ןװָאד

 ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןיב'כ לײװ ,גנַאר ןטײװצ ןופ רָאיטקַא ןַא יז ןעמוקַאב

 כָאה ךיא ןכלעװ ,פ ב ע ריס נ ב ע ? םעד ןופ ןעגנאווצ עגנע יד טיוק
 .טַאהעג טשינ

 !לָאמַאטימ ָאד ןוא

 טימ ןעלסיש עניימ טָאה ?ײרעדרָאלדנעל, ןיימ זַא ,ןבענוצ זומ ךדיא

 התע:תעל רימ ןלעװ וויטָאמ םעד ...טקופעגנָא טשינ תופוע ענעטַָארבעג ןייק

 רימ ןלעװ טרָא ןײז ףיוא ,פײצ ןייז ןיא .ןעקקיװפנַא טיירב ןווורּפ טשינ

 םעד ןרימנײרַא ןזומ םויק רעזדנוא ןופ ןעלקניוװ עלעקנופ עקיזָאד יד ןיא

 טעכרַא:רעטַאעט ןָא ןריטסיזקע וצ ןַא ,רוציקב ןגָאז רימָאל ָאד .רענעייל

 בָאה גַאלשרָאפ סיקסוװָאּפיל ןוא ,ןטכארט וליפַא טנָאקעג טשינ ךיא בָאה

 דָאנ ועבָא .טנעה עדיײב טימ "ןּפַאכ , טלָאזעג ןילַא םעד בילוצ ןיוש ךיא

 יב ןכָאװ רַאּפ א קעװַא ןענעז סעיצַאשקַארטרעּפ עשישטקַארּפ עצרוק יד

 :ענ ךיז בָאה ךיא .טקאפ רענעעשעג ַא ןרָאװשג זיא טנעמעשזַאגנַא רעד

 ;רָאפ יירד:ײװצ ַא ףיוא ןעוועג ןיכ ךיא ...טלפייוװצעג ,טלקַאװעג א גיײוװקי

 :טנַא לעװ ךיא ןַא ,ןיקסװָאּפיל טגָאזעג בָאה ךיא עכלעווװ רָאנ ,ןעגנולעטש

 דיא לעװ ,ןפלַאהסיוא ןבָארּפ יד ?עוװ ךיא ביוא ,ןוא עבָארּפ א ןופ ןפיול

 ,רעריזירפ ןבילוצ ,רָאטיזיװקער ןבילוצ -- טקַא ןַא ןטימ ןיא ןפיולטנַא

 אקווד ןכירק ןוא טקַא !טימ ןיא ןעמוקנײרַא טעװ סָאװ ,רעיושוצ ַא בילוצי

 .יר רעטשרע ןיא

 םענעטלַאהַאב ַא טימ ןזֹוק ,ןגיװש ,ןכרָאה טנעלפ יקסוָאקּפיל
 לָאמנײא .ןעמערכ עקיכעטש ענייז רעטנוא ןופ קילב:קזוח ןוא ?כיימש

 ;רימ וצ רע טגַאז

 ר

 סיװ יז טציא עז ךיא .דיירפ רימ ןפַאשרַאפ תוקפסי ערעייא עלַא ---

 ר ,ימע:ב ןוא רעפייוו קַאסיא קירוצ ןרָאי טימ טכערעג ןעװעג ןענעז סע

 םזיטַאנַאפ רעײא טימ ןיילב ןַא ,קידנרעכיזרַאפ ןוא ךייא ןגעו קידנדעד
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 .געװ םעיײנ א ןבײהנָא ןוא שייקכעלקריוװ יד ןרעקוצרעביא ןעגנולעג ןָאק
 טלדנגאהאב טַארטסיגַאמ ןיא טרעװ | ג ר ַא 0 סָאװ ,זיא ךַאז יד

 סציא זיב בָאה דיא .רעטַאעט:סקלָאפ ןרַאפ עידיסבוס ַא ןגעוו עגַארפ יד
 יד ןופ לײװ ,ךַאטּפָא ןלעיציפַא ןַא ךייא טימ ןכַאמ ןופ ןטלַאהעגּפָא ךימ
 נאר טשינ טלאהעג עטגײלעגרָאפ יד ךייא ךיא ןָאק סעמַאנ גייא עטסעב
 ןַאד ,טקימעטשַאב ןרעװ טעװ רעטַאעט םעד רַאפ עידיסבוס יד כיוא .ןריט

 | .טקַארטנַָאק םעד רעטנוא גָאט ןקיבלעז םעד רימ ןביירש

 :ןינע םעד ּפָא יצ יא רָאנ טשינ ןַא ,ןעזעגמורַא ןַאד ךיז בָאה ךדיא

 ;רעד ךימ בָאה ךיא ןוא ,טלייאעג קרַאפש טשינ ךיוא ךיז טָאה יקסווָאּפיל

 .םינַאמ;, ,"עידיסבוס , ...ךייפ ןמימניא ?פיש ןכַארבעצ ַא ףיוא יװ טליפ

 .סעיצַאניכַאמ טימ סע טקעמש סעּפע -- ?טַארט

 םוצ קיורַא רָאפ ךיא זַא ,וועיק ןייק ןריפַארגעלעט ךדיא זומ ןגרָאמ ---
 .טסוגיוא טפלעה עטײװצ יד ןיוש זיא סע .ןָאזעס

 גָאר ןפיוא "אנאקיסיוק,, עפַאק ןיא רעגײזַא 12 ךיִז ןפערט רימ ---

 - .יקסװַאּפיל טגָאז --- טקעּפסָארּפ יקסוועיגרָאעג ןוא רענליוו

 .ןציז ןענופעג ןיֹוש םיא ןוא ןעמוקעג ךיא ןיִכ 12 טקנופ

 רעקיטניה רעד זופ םויחנרדס ןפיוא ןזיא ?עיריסבוס,, טקנוּפ רעד ---

 2אב ןיגע רעד טעװ רענײז םעד יירד סנטסטעּפש -- רע טגָאז -- גנוציז

 ?ָאד ןטרַאװ טליװ ריא ...רעירפ זַא ,ןײז ןָאק סע .ןרעװ ןסָאלש

 ןיא ײד- ןוא ?עפַאק ןיא ןײלַא העש ירד ןופ ךיא לעװ סָאװ ---

 טנײה ןיוש פעװ םארגעלעפ יד .וועיק ןייק ןריפארגעלעט ֹוצ טעּפש ןיוש

 :-עטני ןפיוא טנעמעשזַא;נַא ןַא ןָא ןביילכ ןָאק ךיא ןוא .ןעמוקגָא טשינ

 .ייוװצ בלַאה זיב טראוו ךיא ;ָאזלַא .שטיוװעילעוואס םואַאנ ,ןָאזעכ

 זַא ןינע ןצנַאנ רעזדנוא רַאֿפ ריא טָאה סערעטניא קינײװ ױזַא ---

 ?ןָאק ןיא ןלעטשניא טשיג ריא טליװ העש ןייא דָאנ

 2קבָאנ טעװ טַארטסינַאמ רעד יצ ,קּפוסמ קרַאטש םתפ ןיב דיא --

 שטגוווװ רעיא ןעמ

 .ןגיושעג ןוא קילב ןפרַאש ַא טימ ןעמונעגכרוד ךימ טָאה רע

 | .רע טגָאז -- ?9יירד זיב ---

 .ךיא גָאז --- ייווצ ןיב :טכער ,ונ --

 15980208 זיא ?פיװ ןיא ;רימ טנָאז !טנעז ריא סָאװ ןשקע ןַא --

 9108428777 ףיוא טלפכעג
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 ;נטכַארט טשינ סרעפיצ עקילָאצטכַא ןלפכ :טלכבימשעצ ךיז בָאה ךיא |

 עשינָאמענמ יד ףיֹוא ןרעמונ עלופטקעפע ענייז ןופ רענייא ןעוועג זיא קיד

 .ןסנַאעס

 !ןגָאז רייא ךיא לע ---

 .ןענָאיליב ךכו דכ ןופ רעפיצ ַא ןפורעגנָא טָאה רע ןוא

 ?קיטכיר זיא'ס זַא ,ןזײװַאב ריא טעװ ױזַאיװ ןוא ---

 !שלַאֿפ זיא'ס זַא ,רימ ריא טזײװַאב

 .טפיטשיילב ןוא ריּפַאּפ ןגוב ַא ענעשעק ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה רע

 .ָאד ךיא ןיב יירד ןוא יײווצ ןשיװצ !טנכערַאב ---

 .שטיוועלעוװַאס םואַאנ ,ײווצ .,יייווצ ---

 ..ןעלפכ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .עפַאק ןופ סױרַא זיא רע

 ;יא ןעיירד ןיא ןגיוכעגנײא קירנציז ,ךיא רעה -- ?סע טלַאה יװ --
 .ןגיוב ןטקעדַאב ןרעפיצ םימ טכידעג ןרעב

 : !יקסװַאּפיל :ּפָאק םעד ףיוא כיוה דיא

 ךָאד זיא רעגײז רעד -- רע טגָאז -- ?טנכערַאב טשינ רָאנ --

 | | !4 בלַאה

 .טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיב ךיא

 ןיא עידישבוס יד !טשינ ריא טרָאפ וועיק ןייק ?ריא טילפ ןיהוװ ---

 :קיִלנ ַא ,תועמשמ ,טָאה ריא !העש רעפוג ַא ןיא !בוט לזמ !טקיטעטשַאב

 סע .ןרילרַאפ טשינ רעמ טיײצ ןייק רימָאל ןוא !יקסווערָאמ ,טנַאה עכעל

 ןפרַאה הנשה שאר יאצומ .הנשה שאר ןיב געט עכעלטע ןבילברַאפ זיא

 !ןָאזעס םעד ןבײהנָא רימ

 ןטערטפיוא ןלָאז לקאטקעפס ןטשרע ןיא ןַא ,ןסָאלשַאב טָאה רע

 :ענהָאמ רע טָאה וצרעד .רעדילגטימ עטרישזַאגנַאשירפ יד ז יו ? ב

 :שריה ץרּפ :ןשזַאנַאסרעּפ ר י פ ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,קיטש ַא טגייק

 ילָאמרעי ,טקסװָאּפיל רתסא :;טליּפשעג ןבָאה סע ."רעטצע? רעד , סנייב

 :ַָאמ -- ןֹוא יקסלָאמ רָאטַאמַא רערעלוּפָאּפ ענליוװ ןיא רעד ,ןַאמסײװ:אנ
 .יקסויער

 :עֶג ךיא .ןבָארּפ יר ןופ גנַאנ ןגעוװ ןלייצרעד וצ קיגײװ קנערעג ריא

 :םעיַאמ ריא טימ ַאמםײװאנולַאמרעי טרינַאּפמיא טָאה רימ זַא ,קנעד

 םגה ,ןָאש ריא ןופ טייקיטכירפיוא רעקידנעגניװצַאכ  ןוא ןעזסיוא ןשיטעמ

 -- ןעזענסיֹוא רימ פטָאה סָאװ ,טקעלַאיד ריא טריקָאש רעיײז טָאה רימ

 ."?שינעצסיטנַא , ןוא ?דליװ ,
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 סָאװ ,זירּפרויס א טרַאװרעד גנולעטשרָאפ רעד תעב טָאה דימ רעבָא

 ךיא ןעװ ,"טסקאוו רעפעפ רעד, וו רעטאעט ןופ טגָאירַאפ ךימ טלָאוװ

 .ןעשעג טעװ סנױזַא זַא ,רעירפ סיײװ

 טי ?קאטלע ןרַאֿפ רימ לָאז ןעמ זַא ,ןסיװ טזָאלעג בָאה ךיא
 ;םָא , -- ןעװעג זיירק ןיײמ ןיא זיא םָאד ?ײװ ,ןרילושַארג טשינ ,ןשטניוו

 ."ןרעװ ןעמ לָאז טיהעג

 :טגָאז ןיא יקסוװָאּפיל ןײרַא זיא ,גנַאפנָא םוצ ?ײרג ןעוועג ןיב דיא זַא
 .?ןשטניוװ ךייא ךיא געמ הבוט המיתחו הטיתכ ַא ,רָאי שוג ַא --

 :/ס א טָאה רע .טשוקעצ ןוא ןעמונעגנמורַא קרַאטש ריז ןבָאה רימ |

 ,עבָארעדרַאג רעד ןופ סױרַא זיא ןוא ןגיוא יד ןיא טקוקעגנײרַא רימ עדניק

 רעה ,ןבײהנָא ןסייה טלָאװעג ןוא עניב רעד ףיוא סױרַא ןיב .דיא זַא

 קרַאטש סע טָאה ךימ .טדער ןוא גנַאהרָאפ ןרַאפ טייטש יקסװָאּפיל :ךיא
 קידנעײז ,זַא ,טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא .ןלַאפרַאפ --- רעבָא ,ןסָארדרַאפ

 בָאקײשזד רעטמירַאב רעד זַא ,טרעהעג ךיא בָאה ,ןָאדנָאל ןיא לָאמַא

 ןרַאפ -- סע ריז טפור "סעשטיּפס, -- "תושרד, רדסכ טלַאה רעלדַא

 .עיצידַארט עקיזָאד יד ןָאטכָאנ יקסװָאּפיל ךָאד געמ .גנַאהרָאפ

 ןיא שיפַא ןקיטניה ;םוא זַא ,םעד ןופ ןבױהעגנָא טָאה יקסוװַאּפיל

 ;ינ רעד .ןרעסעבסיוא ליוװ רע ןכלעװ ,תועט רעכעלסירדרַאפ .ַא ןַארַאפ
 פ ש י ג -- טניײהו טליּפש יקסוערָאמ םהרבא רעליּפשיוש רעטרישזַאגנַא

 םעד -- טרעײנ שיפַא רעד טעדלעמ סע יװ ,"ד יי ןט צע ?, ם ע ר

 רעשיסיר רעד ףיוא טליּפשעג רע טָאה טנייה זיב גײ דײ }סט ש רע
 ...ןדיי --- ןליּפש ןָא רע טבייה ןָא טנייה ןופ ;'"םיוג, זיולב -- עניב

 ןוא ,םערַאװ רעײז ןעמונעגפיוא ץיװ םעד טָאה לַאז זיא םלוע רעד
 .ליוװ ןיא טוג -- ןעװעג טלָאװ ,"שטיּפס, רעד ךיז טקידנע םעד ףיוא זעוו

 דובכל םלוע םעד טשטניװ רע זַא ,ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה יקסוװָאּפיל רעבָא
 סָאדלא ןוא רָאי טנוזעג םונ א ,הבֹופט המיתחו הכיתכ א הנשה שאר

 ;עּפסי רעקַאמשעג טשינ ןופ סעּפע טימ טקעמשעג ןיוש טָאה סָאד ...םמוג
 ,ם ע ד ןופ "םעפ ,, םעד ןליפרעד וצ ןזיװַאב טשינ בָאה ךיא רעבָא ,קיפיצ

 םעיינ םוצ שטנווװקילג םעד :ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג זיא רימ יװ

 ,*רעטַאעטסקלַאּפ , ןצנַאנ ןופ ,רימ ןופ , :טקידנערַאפ יקסווָאּפיל טָאה רָאי
 סרקנמ ןיא רעניוװנײא עֶלַא ןופ ןוא דילגטימ ןובשח םעיינ רעזדנוא ןופ

 יװ רערעדנַא ןייק טשינ ןיא סָאד יקסװערָאמ ?ײװ ,סַאג ןעּפַאש ףיוא זיוה

 ..."ןוז ס'רקנמ ןימינב בשות רענליװ רעזדנוא
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 ,"ןומזּפ ,, םעד טָא טרעההעד בָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג זיא רימ טימ סָאװ

 :רַאפ עכַאװש וצ ָאד ןענעז ר ע ט ה ע װ ...לײװ ,ןגָאז .וצ רעווש רימ זיא

 ?געוומיוג יד ןטסיופ עניימ ןיא טליפרעד ךעפבעטשכוב בַאה ךיא .רעלטימ

 ןופ ןפרַאװפױרַא ןוא קרַאק ןרַאפ דע ד נע ש םעד ןעמענוצנָא טייקיד

 ךיז טָאה עיצַאוטיסיד ר ָא  ד נ ע 5 ןיימ ןופ טייקרעטיב יד .ןסילוק יד

 :םיוא ןיפ ןקיטש ןביוהעגנָא ךימ בָאה ךיא ןוא ,לעק ןיימ רעביא ןסָאנעצ

 זי א כ ע י װ ליפא ןריגַאער וצ טייקכעלגעמ ןייק רעבָא .גנוגער

 ךיא ןֹוא ,ןכיוהעגפיוא ךיז טָאה גנַאהרָאֿפ רעד :טַאהעג טשינ ךיא בָאה

 רעד רַאפ .עניב יד ןטערטַאב וצ תוחוכ עלַא ןעמעננעמַאזוצ טזומעג בָאה

 ,ןטנעמַאמ ערעדנַא עלא ןטָארטענּפָא ןענעז ן| יי ּפ ש .;עכאנפיוא םצש

 ...געווכנבעל ןיימ ףיוא ּפַאטע םעײנ ַא ןָא ביוה דיא סָאװ ,טקַאפ רעד וליפא

 :םיונֹוצ זיא עכלעוו ,ייריט , רעד ןופ לעװש יד ןטערטרעבירַא !| יי ּפ ש
 ןטלַא ןיפ "ןוז רעקידנעקנעדיירפ, רעד ןרעוו ,עשַאמ:עיּפַאּפ ןופ טּפַאלקעג

 ?וצ -- ןדי זַא ,עירָאעט סדיחינןב ןייז ןגעק ןסיברַאּפ טפמעק סָאװ ,"בר,

 רעד ףײא ןרעמ וצ ךיז ןרעהפיוא ןפרַאד -- תופידר עזלדנע יד ביל

 זיא ,םיקמוא טקידערּפ סָאװ ,דיי רעגנוי רעטלַארטשעצ רעדנפָא --- טלעוו

 ...תובשחמ ןיא םישוח עניימ עלַא רעביא רעשרעהנײלַא רער ןעוועג ןיוש

 ץלַא ןוא 4 רעמונ סַאג:עּפָאש ףיוא םינכש יד ,"דרָאלדנע? ,יקסװָאּפיל

 ךיא ,עניב רעד ףיוא סױהרַא ןיב ךיא .ןדנוװשרַאפ זיא םעלַא םעד םורַא

 ןיא טכעװשעג בָאה ךיא ,טלַאטשעג רעקירעהעג רעד ןיא טבעלעג בָאה

 ןטשרע ןײמ טליּפשעג בָאה ךיא .םעלבָארּפ:ןיבשריה רעד ןופ ןכיוה יד

 טנװָא םענעי בָאה ךיא עכלעװ ,ןעמַאמ ןיימ ןופ ןושל ןפיוא ?קאטקעּפס

 ...ןצרַאה ןיימ ןבענ עקירעבעל ַא טליפרעד

 ?נָאלּפעג טפָא ךיז טָאה רימ זַא ,ךיא קנעדעג ?קַאטקעּפס םענעי ןופ

 ..ןּפול יד ףיוא רעטרעװ יד טגיילעג טכעלש ריז ןבָאה רימ ,גנוצ יד טרעט

 2ונעג וישקעבָא -- ,"ג 2 ָא פ ר ע ד, ןײק זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,ןיימ ךיא

 ןענעז סַאװ ,עפורט רעד ןופו עלַא יד זא ;ןעװעג טשינ םע זיא --- ןעמ

 וצ דוקי ןטסעפ ַא טַאהעג ןבָאה ,טנֹוװַא םענעי טקילײטַאב ןעועג טשינ

 ?םקלָאם ,, ןופ עיצקעריד יד טָאה דילגפימ םעיינ םעד זַא ,םעד ןגעװ ןדער

 ןיא טײג ָאד זַא ;גָאװ ןוא םָאמ רעדעי רעביא טרישידערקַא ??רעטַאעט

 ןיקסװָאּפיל דצמ "קיטילַאּפטרעטַאעט, רעטקישענ ַא

 עקידנהינימָאד יד רעטַאעט ןופ ןבעל ןיא ןליּפש ןעגנוצַאשּפָא יד ָא

 -- ןֹוא "דנצנעלג, ,"טוג) :טכערעג ךיז רַאפ זיא דצ רעדעי ןוא ,עלָאר

 יװ ,םעד ןופ קיגנעהּפָא ץלַא זיא סָאד -- "טרעװ טשינרַאג, :טרעקרַאפ
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 ףיוא יװ ,גנַאל ױזַא ןָא םײג סָאד ןוא .דצ רענעי ןוא רעד טצַאש סע ױזַא
 ןשירָאיטקַא ןפ ת מס א רעד סיױרַא ?ַארטש ַא טשינ טינג רעטערב יד

 יד ןדניװשרַאפ ,דיז טזײװַאב סָאד טָא ןעו ,טנעמָאמ םעד ןיא ...ץיקבפיוא

 דנירפטוא :"ליפש:םידדצ , ןופ ,עגירטניא ןופ ,קיטילָאּפ ןופ סנפַאש

 ...רעמינּפ יד ףיוא קילג ןופ קורדסיוא טימ ןקוק רניירפ ,ןגײװש
 ןײז זַא ,ןדלָאמעג ןיקסװָאּפיל ךיא בָאה לקַאטקעּפס ןטשרע ןכָאנ

 ןענעז -- םינכש יד טימ ,ןטַאט ןיימ טימ ,שטנווװ:רָאי;ײנ ןטימ יישטיּפס ,

 קרַאטש בָאה ךיא זַא ,ץלירג ה ע'ט פַא ה ? ק ע ןימ אזַא רימ רַאפ
 ןוא ."ךיירגינעק ,, ןייז ןיא ןּפעלשנײרַא טזָאלעג דיז בָאה דיא קָאװ ,הפרח

 ןטכילפ עֶלַא ןופ רוטּפ ןיוש דימ ךיא טכַאה שילַארַאמ זַא ,םיא ןרָאװ ךיא
 ןוא טכיולרעד יא סָאװ ,ןיימשרַאפ טשינ טעװ רע ביוא ,ןוא םיא יבנל

 ןלעה ַא ןיא ךיא לעװ ,רעמַאעט ןופ טפול רעד ןיא רַאבזָאלרעד טשינ סָאװ

 ןקַאהּפָא רעטַאעט ןיז וצ טײקירעהעגנָא ןיימ ןגרָאמירפ

 רעקידעכַאװ רעד וצ םיִג סָאװ ,"ס 1, רענעי ןעשעג זיא ָאד רעבָא

 ?בעלרעייפ ןופ רוטארעּפמעט יד גנומענרעטנוא:רעטאעפ א ןופ ץנעטסיזקע

 ןוא ןעלכיײמש ןוא ןטכיול ןָא טבייה םורַא ץלַא ןוא םורַא עֶלַא ןוא ,טייק
 | ...ךיז ןעיירפ



 "!יסעי יאנ יט ךָא, ,1ש

 :יד ּפיסַא ןבעג וצי ןסָאלשַאב ךיא בָאה גנוריפפיוא רעטײװצ רעד וצ

 ריא תעכ ,טציא טשרע זא ,ןייז הדומ ןומ ךיא ."?ארשי עמש , םװָאמ

 ;עיּפ סוָאמיד זַא ,ןובשה ןרָאלק ַא ּפָא רימ ךיא ךיג ,תורוש יד טָא ביירש
 ןשינעצס ַא ןופ גנוטײדַאב יד עטיוװ םולוקירוק ןשינעצס ןיימ ןיא טָאה עסי
 לָאמ ןטירד םוצ ןיוש :ס עי צ י ד ַא ר ס ןופ ןעלצרָאװ טימ ּפַאטע
 :ַאמלַאד --- 1907 ןיא .טקנוּפעדנעװ ןימ ַא ןבעל ןיימ ןיא עסעיּפ יד זיא

 קורדנײא רעכעלסעגרַאפ טשינ רעד -- רעטעּפש רָאי 11 ,לָארטסַאג סוװָאש
 ;קעּפכ רעד -- םורַא םישדח 4 עּפַאנק ןיא -- טציא ןוא ןיקסװַאלסַאז ןופ
 .ןיקסװַאּפיל יב לקַאטי

 ;ירפ יד ןופ ןרוּפש יד ןגעלעג ןענעז גנוטסייל רעשינעצס ןיימ ףיוא זַא
 ןוורּפ טשינ רָאנ טשינ ךיא לעװ ,טסנוק:עניב רעד ןופ םילודג ייווצ עקידרע
 רעד זַא ,ןטּפױהַאב וצ ןבילרעד רימ ל?יװ ךיא !טרעקרַאפ -- ןענעקײל

 דוסי רעד ,גנוכיירגרעד {יימ ןיא טייקלופשרעוו רעד ןופ זײװַאב רעטסערג

 טנװַא םעד ןיב דיא קסָאװ ,םעד ןיא טקעמש גנונעקרענָא רעקימורַא ןופ
 ןוא רערעל ןיימ טימ ןרעוו טכיײלגרַאפ ןענָאק ןופ סָאמ רעד זיב ןסקַאװדעד
 .טסניקײעניב רעשיריי רעד ןופ רעטסיימ ןסיורג ןפימ ךָאנרעד

 ;2ָא רעד ןיױלב ןעװעג ןענעז ענעי ןופ | ר ו פ ש יד רעבָא

 רעד -- זיױלב ,ןיקסװָאּפפ יײב גנולעטשרָאפ רעזדתא ןופ ב ײ ה

 רעד ,פ 9 ַא ה ג ' א רעד ,ם ַָא ר ט ש םצע רעד רעבָא ;ןלַאװק

 ;וה םוכס רעצנַאג רעד ןעװעג זיא ;ןעװעג ןײלַא ר י מ ןענעז -- שי

 ןופ לײזיעײפ רעצנַאג רעד ,םזיטרַא ןופ סקעלּפמָאק רעצנַאג רעד ;םיש

 ןיפ ןבָארּפ יד טליפעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעמימעג עטליּפשעצ ערעזדנוא
 .לקַאטקעּפס ןטשרע ןפיוא גנאהרָאפ ןטצעל ןזיב גוצמעטָא ןטשרע

 .םלֹוב ךיא קנעדעג רעמענלײטנָא יד יב רעמינּפ עטלַארטשעצ יד

 ןיא סעפע טגָאזעג עכָארּפ רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ טָאה ןייטש סקעלַא
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 :נומסעמרַאפ יד ןענעז סיורג יו ןענַאטשרַאפ טנייה טָאה רע זַא ,ןיז םעד

 -- "טנַאה רעײא ןופ שוק ַא ךיז טליװ סע}) ...טסנוק רעתמא ןופ ןעג

 עטעװעדָאהעגסיױוא ןַא ,ןַאמסײװ:ַאנילַאמרעי .(ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק

 ךיז טכוד לָאמ ןטשרע םעד זַא ,ןָאטעג גָאז ַא טָאה ,רעטאעט ןטלַא יא

 טקידנערַאפ לענש וצ ךיז טָאה עכָארּפ יד זַא

 :נַא ןצנַאג טימ ןבָארּפ עכעלטע דָאנ םֹורַא געט עצרוק ןיא בָאה ךיא

 ןיא ןיא רָאיטקַא רעשידיײ רעד זַא ,טגָאזעג ןוא טנייצרעביא ךיז ?כמַאס

 ןיא רעשיסור רעד יװ ָאװינ ןלערוטלוק ןרעכעה א ךס א ףיוא טינשכרוד

 :ַאב ןעמענ סנעמעװ ,יּפעק:ןּפרַאק , יד ָאטשינ ָאד ןענעז סע ...ץניוװָארּפ

 רערעסעב ַא זיא דנַאטשלטימ רעד רעבָא ,דיז םורַא ץלַא ןטרָאד ןטכיול

 סנייא רעבָא .זטרָאד יװ ױזַא טשינ טקנירט ןעמ סָאװ ,םעד קנַאדַא ןיוש

 :ר ע ּפ ע ר -- טשינ ליװ ןוא טשינ ןָאק רע :רַאיטקַא ןשידי םעד טלעפ

 | ר י 8

 2ונ םעד ןוא לַאנַאסרעּפ ןופ לייט ןקידרעירפ ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד

 שממ ןיקסוװָאּפל יב ןכָאװ עטשרע ענעי ןיא טעברַא יד על ןטרישזַאגנַא

 סװָאלָאקָאס ןופ ,ע נג ע י .ןלײטפ עכיײלגטשינ ייווצ ףוא ן פ 5 ַא פש
 :עי רעביא "ןלענק ֹוצ, ןפוא םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןפָא ןנעלפ יירדח,

 .ןטלַאהגיא ענעגרָאברַאֿפ "תורוש יד ןשיװצ ןופ, ןכוז ןוא עקנעצס רעד

 ןביױהעגנָא רעמ ןילַא רעטייוו סָאװ ןבָארּפ יד ףיוא ןבָאה ןגעקַאד ?יעניימ,

 .ןעקנעד ,ןכוז ןוא ןפיטרַאפ דיז

 ןרַאבגנַאג ןופ קרעװ ייד ַא טריפעגפיוא רימ ןבָאה יי?ארשי עמש , רָאנ

 סװעשַאביצרַא -- רעגאלש ןקיטלמעד םעד םכותב ,רַאוטרעּפערי ןשיפור

 רעקיבײא רעד .םווָאמיר ּפיסָא ,,?טפַארק עתמא ,, סנידרָאג ,?טכוזרעפייא ,

 ןפיוא טָאה סָאװ ,ס נ י ד ר א ג -- ?עטַאנַאס:רעציירק יד , .?רערעדנַאוװ

 יד טליּפשעג טָאה טָאלַאקַאב ."םָאנַאעקַא ַאז , :ןפורעג ךיז שיּפַא ןשיסור
 ;מַאד זַא ,רָאלק ...רעקיזומ םעד ךיא ןוא ,ןטלַא ןופ --- עלָאר עלַאדטנעצ

 טשינ ןוא טוװורּפעג טשינ ,טנָאקעג טשיג ךיא בָאה ?קַאטקעּפס ןיא ןריג
 טַאה ךימ סָאװ ,סָאד רָאלק ךדעלניײּפ ןרָאװעג זיא געט ענעי ןיא .טכַארטעג
 ןסױטשענּפָא ױזַא רעטעּפש רעטַאעט ןשידיײ ןופ ןשינעטלעהרַאפ יד זיא
 טײטש סָאװ ,"עיציבמ ַא, ןופ רָאטקַאפ רעד :טפול יד טמסרַאפ ןוא
 :ָאק ושיווצ ןעגנויצַאכ ןיא ,פעברַא רעד ןיא ןטנעמַאמ ערעדנַא עלַא רעכיא

 םורַא ףמַאק רעגייטשסנבעל ןטלַא ןופ רענעגיױצעגסױרַא ןא סעּפע ...ןגעל

 ייישש , ןיא "ישש , יו ןעזעגנָא רעמ ןיא "ריטפמ , ;הילע רערעסעכ רעד
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 =גנע ,קידלּפעקנײילק ױזַא ןענעז ייברעד סעיצינמַא יד ןוא ..."ישילש ,, יו

 ..תוכייש עּפַאנק ַאזַא סע טָאה "הרותה תאירק , םצע ןטימ ןוא קיצרַאה
 ;נמסעט רענעדײשַאב ,וליפא ,ןסעצָארּפ עשירעפעש יד ןיא ,ןבעל ןיא ךיוא

 :קעװַא ןִלַא טרעװ רעטַאעצ ןופ טעברַא:גָאט רערעלוגער רעד ןיא -- ,קיד
 -- םעלַא רעביא טָארב ןוא טנערב סע ןוא ,טנורגרעטניה ןיא טקורעג

 | .עיציבמַא סנצעמע

 טצרעמש ןוא ףרַאש טליפרעד סע ךיא בָאה ןכָאװ ענעי ןיקסװַאּפיל ייב

 ןוא ,ײ- רעפשרע רעד ןיא ןריפכיורַא ןביױהעגנָא ןענייטש בָאה ךיא .דעל
 ..ןזַאלַאקָאס דצמ ןטסעטַארּפ עטכפרַאש יד ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ףכית

 ןדלַאמענ טָאה ךיא רעבָא ,ןעגנַאנרעד טשינ זיא טקילּפנַאק םענעפָא ןיײק וצ

 :ענ ןיא ןעזנייא ןשירעסישזער ןײמ טייל ןלָאר לייט ךיא זַא ,ןיקכװָאּפיל

 ..ןעניפש -- ןליּפש ןוָאל ךיא לעװ .ע כ ע ?ש נג גו י עלַא ןיא ,ןקיוו

 8 ןוא ,לפש ך י א סָאװ ,םעדו ףיוא ןרידנעטערּפ ןָאק ָאפָאקַאס

 כינניא טָאה ווָאלָאקָאס .רָאטקעריד םעד סולשַאב םעד רעביא ךיא זָאל
 יע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד ןוא ,רעפַאעט סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב

 טָאה הע .עיצַאופיס יד ןטכױלַאב רָאטקעלּפער ַא טימ יװ טָאה סָאװ ,דָאז
 דַאבגנַא: טלמעד םנייששנרעב ירנַא טלעטשעג םיפענעב:דײשּפָא ןייז וצ
 ;לאדשי ,, ןפור יז ןעמ ט געל מַאקַאלּפ ןשידיי ןפיוא) "ליאַארזיא, :קיטש

 רימ ןיא לָאר;לטיפ יד טליּפשעג טָאה ווָאלָאקַאס .("טימעסיטנַא רעד עק

 םיכסמ בָאה 'דיא .ריקנַאב ןטלַא זופ לָאר ערַאבקנַאד רעײז יד טגײלעגרַאה

 25 2: ע צ רעד ןיא ןעניישרעד וצי הנוכ יד ןעוועג ריוא זיא ָאד יע
 "!הילע ערענעלק ַא, :ךיז רעטניה ךימ קידנטלַאה ,טלַאטשעג ר עלַאי

 :ײטַאב טשינ ריז ל5כב "תוילע , ןיא ליּפש םעד טָא ןיא בָאה ךיא| רעבָא

 ?+עיציבמַא , ןיימ ןגעװ יאדווא ,סיפענעב םיוצ ,לַאפ ם ע ד ןיא ןוא פקיל

 וי .טכַארפעג טשינ

 טַארקָאטסירַא ןגנוי ןשיװצ ענעצס ַא רָאפ טמוק טקַא ןטשרע ףוס ןיא

 טמענ עכעלטנגוי ןופ עינַאּפמַאק רערעסערג ַא ןיא .ריקנַאב ןטלַא םעד ןוא

 בולק ןשישסיכרַאנָאמ ןיפ ןרעפײװרעד וצ עיסימ יד דיז ףיוא גנוי רעד
 :2ַאמ רעגניי רעד םיא טרעדָאפ ,ךיז טזײװַאב רע ןעוו ןוא ,ןדיי ןפלַא םעד

 סָאד ןואלרַאפ וצ -- םורַא ןעמעלַא טימ ךַאמּפָא ןטיול --- ףיוא טסיכרַאנ

 ןפלַא םייכ סױרַא רעגנוי רעד טמענ ןַאד ...ךיז טגַאזפנַא רעטלַא ועד .זיוה
 :רַאֿפ רעד .טוה:רעדניליצ ןייז ּפָארַא "בראש ןוא טנַאה ןופ ןקעטש ןײז

 | יי = | ריי .טלַאפ גנַאה
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 װָאלָאקָאס



 טקַא רעד זַא ,ױזַא טיוכעגסיוא ךײא ײב זיא ענעצס עצנַאג יד --

 בָאקַאכ וצ טגָאזעג ךיא בָאה -- טנעצקַא;םולש ןיק ,ףוס ןייק טשינ טָאה

 ישזער דעד ןיא ןײרַא ךימ שימ ךיא סָאװ רימ טקידלושטנַא / ...ןווָאל

 זַא ,םעד ןיא טריסערעשניארַאפ ןיב ןוא ענעצסנסולש יד ?יּפש ךיא ױעבָא

 .קורדנייא ןַא ןזָאלרעביא לָאז טקַא רעד

 טַאה ,רימ רַאפ "טקעפע , ןַא ןלעוּפסױא ליוװ ךיא ןַא ,טגיצחעביא
 ףיֹוא ,טירש ןייא ןייק ןַא ,ןדלָאמעג ןוא טרַאּפשעגנײא ךיז רעסישזער רעד

 .ןכַאמ טשינ רעטלַא רעד ָאד קי טוה:רעדניליצ םעד ןבייהפיוא יוװ רעס

 רע יװ םעד ךָאנ רעכָא ,ןַאפ טשינרַאג רעשמ ףרַאד רעשלַא רעד ---

 יד ףייא ןגנוי םעד ןכייהפיוא ןשסיכרַאנָאמ חדע יד ףרַאד ,טנדיװשרַאפ

 ז ַא ד-- ןוא ,ךיוה רעד ןיא ןפרַאװ םיא "*!טַאװיװ, :ןפורסיוא טימ ,טנעה

 !גנ א ח רָא ש רע ד סט ײג

 .טשינ טישמ עכעלטע ןבָאה םיא םורא עלַא ייס ,רעסישזעד רעד ויק

 זיא גנורעדָאפ ןיימ ?ײװ ,יײ ז | ופ לי װ ך יי א ס ַא װ ןפירגאב
 ...ןוָאלַאקַאס רַאפ ענעצס עלופשקעפע ןַא ןעוועג רָאד

 פט ק ַא םעד ןביוהרעד וצ הנוכ ַא א ןלַא פנייא ןָאק ןשטנעמ ַא זַא ןוא -

 'םענעי זיִב ,תועמשמ ,זיא לנױזַא ,"עיציבמַא , רענעגייא ןייז וצ ךוּפיחל

 | .ןרָאװעג טרעהעג טשינ רעטערב עשידיי יד ףיוא לַאפ

 יא טקא רעד .גַאלשרָאפ ןיימ טימ ןעוועג םיכסמ טָאה װָאלָאקַאס
 | .ןרָאפעגקעװַא ענליוװ ןופ רע זיא ןכיגניא ,"קַאנק , ַא טימ ךרוד

 ןיא רךיִז ןכָאה ,רעפעגמוא רעבמעטּפעס ןטימ ןיא ןיוש ,ןכָאװ ענעי וצו |

 גילעמגיא רעשידיי רעד ןופ רעײטשרַאפ עקידנריפ ייר ַא טלמַאזרַאפ עליו

 יװ ,זשטייד יד טימ ןבילבעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ןופ -- זײװלײט ,ץנעג

 עיײנ יויֹװַאב ךיִז ןבָאה סע .דאכאש חמצ רָאטקָאד ,יקסרָאגיװ רָאטקַאד

 עג ןיא רעלוּפַאּפ רעײז .קישסיצילכיּפ ,דוטַארעפיל רעד ןיא ןעגנוצָארּפש

 .,יצ רעד ןיא קיטיירפ ןדעי ןענָאפעילעפ סעמעוװ ,ששיװָאנָאלּפַאק ןד ןרָאװ

 ןופ טשינ דועיש עיצַאטוּפער א ןפַאשַאב םיא ןבָאה "סעינ עטצעל , גנוט

 | ."םכילע:םולש םעיינ , א

 טשינג ןעגעז טסניק רעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב קידנעינײבהַאפ רימָאל
 2 יא ןסעפנַאװרעס ,ןריפסקעש ןופ סענַאקפיױא ?עמשייווצ , ןייק אצסנב
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 גוצצםעטָא ןטשרע ןופ יז טָאה ,םיורג גנוניישרעד עײנ ַא זיא .ןכיילג םרע

 וצ קשז ןבָאה ןעגָאק ןטוּפיליֿפ ; ןעימגיּפ ץיולב ןוא ,טלַאטשעג ןגייא ריא
 .ענייה "רעמיײווצ ,, יא יװ ןשליג | וא טנַאניג ןקידרעירפ ַא "ןענַאמרעד,

 ,טסינָאמעילעפ רעטנכייצעגמיוא ןַא ןעועג ןיא שסיװָאנַאלּפַאק ןד

 2עפ ע ;כעלטע רָאנ רעבָא .ץפיז ןוא ץיוװ ןשידי טימ ןעּפ רעטכייל ַא טימ |

 ןרוחוצרעביא -- ןבױהעגנָא ןוא טּפעשעגסיוא ךיז רע טָאה ןענַאטעיל

 א טכַאמ סָאװ ,םעד ןופ ןּפָארט ןייק טַאהעג טשיג רע טָאה ,םעד רעסיוא

 סָאװ ,יד זיא "קיסַאלק , ןופ טּפַאשנגײא עטשרע יד .טפַאהחעיוד --- קרעװ
 םַאמ ,רעמיילג רעד ןיא ןיא רעטכיר ןופ גוצײםעפַא רעדעי ,דליב סעדשי
 .רעטנוײטרָאי ןופ ָאכע ןַא ןוא טעפילַאוטקַא רעקידנגָאלש ןופ וויטָאמ א

 ,קנַאדע עג רעשיּפָאזָאליפ ןייז סָאמ רעקיבפעז רעד ןיא טנער רעקיסַאלק םעד
 ןקידגפיול ןופ ויטָאמ רעד ןוא ,רעטרעדנוהחָאי ןטונימ ןופ טכַאמ סָאװ

 ןַא ,ןָאטעילעפ ַא .קרעװ סָאד ןביירש וצ ןסיוטששג םיא טָאה סָאװ ,גָאט
 ןַײז רע געמ -- וויטַאמ רעלעוטקַא רעד ווו ,דיל .ַא ,עלעװַאנ א ,ייסע

 -- עיצַאמע רעטספיט םימ ןוא טפַאשרעטסיימ טיימ טכַארבעגבױרַא

 ןגעװ ןליפ ןוא ןפכארפ וצ טשינ טגניווצ ןוא טלַאהניא םעד סיוא טּפעש

 ןעמַאװצ ּפָא טברַאמש ןוא טקלעװרַאֿפ  ,םפנוקוצ ןוא טייהנעגנ

 שדוח ,דָאװ ,גָאמ ןופ וויטַאמ ןוא םערעטניא | ןמימ

 רַאפ טייקכעלקריװ רענליוו ןופ טנעמוקָאד ַא זיא שטיװָאנַאלּפַאק ןד

 ענעי ןיא .שטנעמ רעשידיי רעקיצרַאה ַא ןע עועג רע זיא וצרעד .ןרָאי ענעי
 סעּפע ןענעז ײז זַא ,קורהנײא םעד טכַאמעג ןעניױשירַאּפ ךסי א ןבָאה ןכַאװ

 ץענרע ןופטניװןפשרע םײב א ,'| ד ײ ַא ז ע ס, ןופ ּפיט ןמ אזא |

 .ןַאזעס ןכַאג דגב א יװ ןופסיוא טייקשידיײי רעיײז יײז ןלעוו

 רענייא ןרָאװעג ןרָאי עקידרעטיײװ יד זיא דעכלעװ ,דַאבַאש רָאטקָאד

 סָאמסיה ןופ) ענליוװ ןיא סנַאסענער ןשידוי ןופ ןלײז עטסעפ עמאק יד ןופ

 ןײז ןופ טײקישעט יד םיא ןבענ ןעװעג זיא םענרַאפ ןוא טײקיגַאװ רעשיר
 יװ ןעזענסיוא םישדח ענעי ןיא טָאה ,(ךריירגנײװ סקַאמ רָאטקַאד ,םעדײא

 =ַאנ טשינ ױװַא :ּפָאק םנרעדנַא ןַא ןופ קורַאּפ ַא טימ דגב ןדמערפ ַא ןיא

 ,"חמצ) ןעמָאנ רעד ןענעלקעג טלמעד טָאה טכירענמוא ןוא דעלריפ

 טאה סָאװ ,בשיות רעגנליוו ןטלַא ןדעי רַאפ ,ידַאבַאש המצ רַאטקָאד,

 -ַאבַאש רָאטקָאד ,ןטמירַאב -- ענליװ ןיא ,ןרעלוּפָאּפ םעד זַא ,טכווו

 ..ש טי װ ָא פי ס ָא יע סם ָא מ י ט , ;ןעמ טפור

 =יא ןיא דנַאלסור ןופ ע:ערָאפעגנָא ,ןשטנעמ יד טָא ןופ ןָאפ ןפיוא
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 ;סיוא ףדַאש ךיז ןבָאה ,ןרָאי;עיצַאּפוקַא ערעשצניפ יד ןופ ענעבילבעגרעב
 !עפאי ביל ןוא רעמיײװ ,רעגינ ,יקס:נַא :ןטלַאטשעג ריפ ,יירד םלײטעג

 ןיא ןוא ,ענליװ ןיק ןעמוקעג טשרָאקָא טלמער ןענעז ריפ עֶלַא
 --- ,רעפסַאמַא:רוטלוק רעד ןיא :ןענָאפַאב דעלטייד רימָאל -- טפול רעד
 רַאפ יז ןופ רעדעי ןוא עֶלַא ײז ןבָאה ,ענקיװ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ
 רעד ןרעװ טלצרַאװרַאפ ףיש זומ סע ןכלעװ ןיא ,ןדָאב ַא שקיפרעד דיז
 | .ילבפויוא ןכייר ןופ םיוב

 ץשיסור יד ,שיסור ןדער טרעהעגפיוא טָאה עפַאמ;ן טנעגילעפניא יד
 ;רַאֿפ ַא ןנעלעג ןיא (!רעטַאעט:טערקנָאק) טסנוק ,רושלוק ,רוטַארעטיל
 ;יה עטרעמוקרַאפ יד ןיא ןוא ןסַאג ענעברָאפשעגפױא יד ףיוא עפקלעוו
 :ַאב טשינ ךָאנ ןענעז ןטרעװ ערעדנַא ןייק ןוא ,ןשטנעמ עשידיי ןופ ןעמ
 רעד ס'ענהפ ,טסַאההַאֿפ יא ,דמערפ יא ןעוועג זיא ששייד .ןרָאװעג ןפַאש
 ,יֿכַאמורב סוװָאנאמוט זַאינק טימ ךיײל;חַאֿפ ןיא --- "רעלַאהעביל , דרעל
 ןטרעװ עײנ ןפַאש וצ ןזיירק עסיוועג ןופ ןווורּפ יד וצ --- גנויצַאב:פעש
 יי | .טסנוק רעשידיי ןופ

 סי גו נ ע ; ןעװעג ןזיא יצ ,ןריזילַאנַא וצ .קיטכיוו טשינ זיא ָאד
 ;פ ײב ןעגנוריפפוא עכעלפע ךָאנ זַא ,ךיא געמ ןגָאז רעכָא ,וצרעד תוד
 ןַא ןופ עיצַאטוּפער עדילַאס ַא טַאהעג טָאטש ןיא ךיא בָאה ןיקכװָאּפ
 :אעט "ןרעסעב, ןופ ןבַאגפיױא רַאפ ייס תוגשה טימ רעלטסניק ןטסנהע
 רעד ףיוא רוטלוק רעכעלטלעוו ןופ "תורכחה תרשע , יד רַאפ ייס ,רעפ
 | ...סַאג רעשידיי

 .םיוא טוומענ טציא טָאה ןרעטײװ טימ טּפַאשטנַאקַאב עקילָאמַא ןיימ
 ותעשב ןופ ךעלדמעז ןגעלעג ןענעז ןצרַאה ןיא .ןּפסָאנק עײנ ןזָאל ןוא ןעילב
 עפשרע יד ,לןיירק סעזיאמרעג ,1912 קסנימ) ןקישיײװ ענע עגנולשעגנּפָארַא
 = ןקיטציא ןופ ןבַאנפיוא יד רעבָא ,(ןעמוטש, ןטימ טפַאשטנַאקַאב
 :ָאק ןלָאז םימעט עכעלנעזרעּפ זַא ,קיגָאװ ןוא סיורג ֹוצ ןעוועג ןענעז דָאיר
 ...ןרעפשעצ סע זעג

 ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןיא רעטײװ ;טרּפ רעקיטכיװ ַא ייברעד
 טימ פָאה סָאװ ,רעד ןעװעג ןמיײקכעלנעזרעּפ עקידנריפ ענעפורעגנָא יד
 ;יםור דעד וצ ןגױצַאב ךיז ("האנש , :ןגָאז וצ טשינ) עינָאריא רענעפָא
 סָאד ...ערעדנַא יד ןופ טײקירעהעגנַא:רושלוק רעשיסור ,גנומַאטשּפָא רעש
 עדײב ןענעז רימ ;ןיקסנַא ֹוצ ןוא רימ וצ ןגױצַאב לעיצעּפכ ךיז טָאהי
 רעשיסיר א רע ;רעוטײרוטלק ע ש י ס ו ר עטליההַאפמוא ןעװעג
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 טדערעג ךיז ןשיװצ ןבָאה רימ !רָאיטקַא רעשיסוד ַא -- דיא ,טַארעטיל

 ;קריװ דעשסור רענערַאלרַאֿפ רעד ךָאנ טפַאשקנעב ןיימ ןיא .שיסור זיולב

 ?עס, :ןדערסױרַא גונעת ,ןטלּפָאפ ,אמתסמ ,ַא טימ ךיא געלפ טייקבעל

 סע ןעט טנעלפ םורַא .ןיקסגנַא ןצ קיד ןרנעה ךיז ,"שיװַאמיקַא ןָאימ

 טנעלפ רעטייװ זיולב ...שייקכעלדנעטשרַאפטטסבלעז ַא יװ ןעמענפיוא
 לָאמ ןיא ןוא ...עינָאריא רענעּפָא טימ ןקילב זדנוא ףיוא ןפרַאװ רדסכ

 הי ...זָאה םעד ןסָאשרעד -- רע טָאה

 :יסור זיפ ןעגנוזעלרָאפ שימ טסעג עניימ ןייז הנהמ טפָא געלפ ךיא

 ןעמ ?טשינ --יצ ?ןבָאה וצ טפהַאדעג רעגינ סע טָאה יצ .קיסַאלק רעש

 :לָאק ןֹוא ןיקשוּפ ..."סיב, :ןגָאז טייקבעלפעה סיוא ןוא ןרירָאלּפַא טנעלפ

 ןעװעג -- שינעקוּפוצ ףיוא ןרעטייװ --- דָאד ןענעז וָאטנַאמרעל ןוא ווָאצ

 !רע ט כיד ע ת טא

 ;קעלַא טנעײלעגרָאפ ןוַאלּפַא ןעמערַאװ ַא ךָאנ ךיא כָאה לָאמנײא
 ןבירשעגנָא ןיא יז ."ַאדװַארּפ, :עדַאלַאב עראברעדנווו סיָאטסלַאט יעס

 ןרעפ רעטשרע ריא ןוא (דיל:רָאלקלַאפ) "ַאניליב ,, רעטלַא ןַא ןופ ?יפס ןיא

 ײ!ַאקשוטַאמ:ַאדװַארּפ י ס}עי יָא ג י ט רך ָא/ :טגנילק

 ת מ א -- ןעמַאמ רעד וצ ןעמוק סָאװ ,רעדירב ןביז ןגעוװ השעמ ַא

 ןגעװ המחלמ א ןריפרַאפ ןוא ןטיײז ןביז עריא ןעעזרעד ,ןטנַאק ןביז ןופ

 | ?טכערעג ײז ןופ זיא רעװ :ריא

 ?יװ רָאנ ...ןלאווקעג טָאה יקס--נגַא ,טקיצטנַא ןענעז טסעג עניימ עֶלַא

 יד טי קידנעמענמורַא ,ןפיל יד ףיוא ?כיימש ַא טימ ןסעזעג ןיא רעפ

 זַאלּפַא רעד זַא ןוא ,ינק רערעדנַא רעד ףיוא רענײא עמניײלרַאפ יד טנעה

 :טנעצקַא ןטסדנימ ןָא קיאור רע םנַאז ,טליטשעגנייא ךיז טָאה

 יונעג טשינ םײװ יקסװערָאמ זַא ,זָאיסערקסיד ַא ךיז טעװ דיא --
 -- *יסעי יֵאנ .יס דַא, י ימי ד סָאװ

 .יקס---גַא ןביוהעגנַא טָאה --- ןגָאז םיא דיא לעװ --

 רעשייוו ךיז טָאה --- !שטשימיקַא ןָאימעס ,סע טײג םעד ןיא טשינ --
 ,םעד ןיא טײג סע :סקוװ ןקנַאלש ןצנַאג ןייז ןיא טרַא ןופ ןביוהעגפיוא
 ,ןבַאנפיוא עלַאפָאלָאק יד ןנעװ טײקיזָאלנתָאז רעפיט ןיא ןבעל רימ זַא
 ןַא ןשטנעמ:רוטלוק ןוא ןדיי ןענעז רימ כיוא ,ךיז רַאפ ןבָאה רימ סָאװ
 -- עניב רעד ןופ ,גארטרָאפ ןופ ,טרַאװ ןוֿפ זָאוטריװ א זיא יקסװערָאמ
 עמ ןוא .ןעמַאמ ןייז טגָאזעג ןַאד סע כבָאה ךיא ןוא ,רָאי 10 ןיוש ךיא סײװ
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 ןבַאה רֹימ עכלעװ ,ןעגנורעמישרעד עלַא ךָאנ סָאװ ,ןרעױדַאב ףיט ףרַאד
 טניה -ע טקעטש ,ןפימעגמיוא טשינ טָאה רע סָאװ ןוא טכעלענהעביא
 פיו ןוא רופלוק סנירָאװוס ןטלַא םעד ןיא קירוצ רָאי ןעצ טימ יװ ױזַא
 טשינ רעמ רעהעג דיירפ ןוא רערט ןוא ץפיז רעדעי ןײז זַא ,ןפײרגַאב טשינ
 סָאװ ,ןובשח ןייק ּפָא טשינ ךיז טיג רע .ןּפַאשע עקידרעירפ ענייז ןיא םיא
 ;עז רימ ןָאלגרָאז יװ ןטכַארט וצ אחומ ַא טוׁשּפ ןוא סע .טרַאװ םיא ףיוא
 זיא סע .רענוד ַא ןופ ענעפַארפעג יוװ ױזַא ןציז ןבילבעג ןענעז עלַא ...ןענ
 .ןגײװש ןרעװש ןופו ןטונימ עגנַאל קעװַא

 רימ ןצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,טרַא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יקס---גא
 :טגָאזעג ליטש ןוא

 ריא טזומ זָא טנייה ןופ רעבָא ,יקסווערָאמ ,טליוװ ריא סָאװ טדער --
 ..שיסור ענליוו ןיא ןדער וצ ןָא טשינ ןייטש ןדיײב ןדנוא זַא ,ןייטשרַאפ

 ;עצ ן'א ןעמונעגמורַא ןרעטיײוװ טימ ךיז רימ ןבָאה ךיז ןדייש םיײב
 ..ֿפָאמ ןטצעל םיצ טשינ רעבָא | ש ר ע םוצ -- טשיק

 :עגקעװא בָאה ךיא ."ןעמוטש םעד, טריפעגפיוא רימ ןבָאה ןכיגניא
 :ינעצס  ױעפרַאש ןופ ?קַאטקעּפס ַא ןפַאשַאכ וצ תוחוכ עניימו עלַא טגייל
 :אק ,"ַאיסַא, --- אקסװָאּפיל ,"רעדנַאסקעלַא , -- ןייטש .עיסערּפסקע עש
 (ףסוי) שאח ןוא "בייל 'ר ןתוחמ ,--- ןעמַאק ַאיסָא ,"רעטָאפ, רעד--שיד
 ריא .ןטלאטשעג עקיטכערּפ ןפַאשַאב ןבָאה "רעטעפ ןעמוטש םעד,
 ןלָאמוצסױא עכַאנפיױא ןַא טלעטשעג דיז ןוא '!דניירפ,, םעדי טליּפשעג כַאה
 ןיא כָאװ .ר ב ח מ ןֹופ טערטרָאּפ ןשיטנעטיוא םעד עניב רעד ףיוא
 טשיג םע ןָאק ש י רעשירעלטסניק ןייק ןוא ,עבַאגפיוא עקישמילג ַא
 טרעדניה עֶלַא ףיוא ןרָאװעג טכיירגרעד וליפא זיא ליצ רעד בוא ,ןײז
 םוצ טרעהעג סע :(ןעשעג ,רימ טכוד ,לַאפ םעד ןיא זיא סע יװ) טנעצָארּפ
 ,ק י 5 ַא מ ע ?ל ב ָא ר ּפ ןופ ךוּפיה רעד ןיא ןוא "סעיצַאסנעס ,, לקיצ
 .קרעװטסנוק ןדעי ןופ עבמ יד זיא עכלעוו

 ןפיוא ??כיימש ןכעלקילג, א טַאהשג ,טקנַאדעג ןעמעלַא טָאה רעטײװ
 2 2 * + ליפוצ ןעװעג רוטַאנ ןיז ןופ טנורג ןיא זיא רע רעבָא ,םינּפ
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 וקס:נַא שטיװַאמיקַא ןָאימעס



 ;ערב סיקסווָאּפיל ףיוא גנישסייל עקיזָאד יד זַא ,ןעניימ ןענָאק יצ ר ע ק
 ןופ ןעמזַאּפס ..יד ןופ ענײא ןעװעג ןיא סָאד :"טסנוק , -- ןיא רעט

 :רעד וצ זײװנשנעמַָאמ ריז ןשינעלּפַאצ ערעײז ןיא ןעמזינַאנרַא:רעלטסניק
 | | .ןפַאש ןשירעלטסניק םוצ ןרעטנעענ

 :ףֵא קד ןבײהעגנַא ענליוװ ןזָאלרַאפ םוװָאלַאקָאס ךָאנ טָאה יקסוװָאּפיל

 ףוס דיעל ןוא ,ףוצרּפ ןשירָאטקעריד ןייז ןזײװַאב וצ רעפרַאש ןוא רעט
 ןליּפש טלָאװעג טָאה רע .קיירטש ַא ןדלָאמעג עּפורט יד טָאה רעבמעװָאנ

 טלָאצ רע תויה ,ןכַאמסימ םע לעװ ךיא זַא ,חופב ,עלההפשמ ןיז טימ

 ןגעק ןײג וצ טנַאזעגּפָא ךיז כָאה ךיא רעבָא .טלאהעג ןימ ךעלשקניּפ רימ
 :עגכיילג ןופ טכַארבעגסױרַא שממ םיא סָאה סָאד .װיטקעלַאק ןיפ ןליוװ

 .מכיווװ

 עכעלטע יד טימ ךיד טדניב סָאװ ?סיעכהל ןופ רימ טסייג וד; --

 ?ריטקַאפונַאסי וצ יד יװ תוכייש ַאזַא רעטַאעט וצ ןכָאה סָאװ ,דעלגגיי

 ןופ ליפ ַא ,דילנמימ ןײז ןיכ ךיא ,וישקעלָאק םוצ רעהעג ךיא ---

 ןענעז ריד ןגעק םסעיונעמערּפ ערעײז זַא ,ןעמעננָא לעוו ךיא ביוא .םיא

 ,ןעלדנַאהוצרעשנוא ייֵז טימ ןעמענ ךיז ףיוא ךיא ןָאק ,עטקיטכערַאב טשינ
 |ג ע ק טסעשז ןֹוא טירש ןײא ןײק רעבָא ,ןפעב רימ טסעװ וד ביוא

 ןכַאמ שינ ךיא ?עוז יז

 !ןמשינרָאג ,רעלגניי:קיש ,ןעגנוי:דָאב ךָאד ןענעז ײז --

 .פנייה ןגעלָאק:רַאפ עניימ } ,ןפטכענ ןרָאינשרַאּפ ענימ ןעגעז יז --

 :תינשהז ,ןסיוװעג ןופ ללכ | ןגעק ,סואימ -- תישאה ןיא ײז ןנעק ןײג

 יד .רָאפעג רעסיוא טשינ ןיא שיטקַארּפאטשינ סע ןיא טייצ רעזדניא ןיא

 .ןכעל רימ טײצ ַא רַאֿפ סָאװ ןיא ןפיײרגַאב טשינ טסליװ
 ךיא :נָאט ןדעי סמערופש ןוא רעניטש טימ ןטָאשעג טָאה טייצ יד

 ןרָאװעג ןענעז ןעגנולעטשרַאפ יד ןדנעטשמוא עכלעװ יב טשינ קנעדעג

 ןיא .(?ָאטעג םעיינ, ןופ ;טנייש רימ) עכַארּפ ַא קנעדעג ךיא .טצעזעגרַאפ

 :טנַאה ןיא גנוטייצ ַא טימ רעצימע עניב רעד ףיוא ןײרַא טילפ טקַא ןטימ
 .רע טיירש !"ןילרעב ןופ עמַארגעלעט:ַארפסקע זא,

 ,ירש ןיא גנוטיצ יד טנַאה ןיז ןופ םיױהַא) ךיא סיירו החיצר אלס

 .קימילַאּפ בילוצ עכַארּפ יד ןקייררעכיא ןזָאלרעד טשינ לעװ ךיא זַא

 סָאװ רעכיא טנעװק ריא ??קישילַאמש , -- "קישילָאּפ, רעסַָאװ ---
 .םיומש ןפרַאד
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 .רעטיײװצ רעד םלעהליוו טריקידבַא טָאה סע
 קריצ ןיפ סױרַא ןיב ךיא .ןפַאלעצ ךיז עלַא ןענעז עבָארּפ רעד ןופ

 .סַאג ןפיוא

 ןופ ןינכ רעד ןזַא ,ןזיװענסיוא ךיז טָאה רימ ;טלוב ץנַאג קנעדעג ךיא

 עלַא ףיוא רעטצנעפ יד .טמירקעגסיוא טיפש קריצ ןגעקטנַא טכירעג:זיירק
 ...ןגיוא עניימ וצ לעלַארַאּפ טשינ ןענעז ןקַאטש



 ןסיוועג ןופ רע ביפ ןיא .צ

 *!עיצולָאװער ,

 .ןטַאלומסָאפ רקיע עריא ןופ ײװצ ןיא ןטכַארטנײרַא ָאד ךיז ריִמָאל

 ןעניוװעג ץלַא ;ףמַאק םעד ןיא ןָאק טַאירַאטעלַאדּפ רעד , .א

 לרַאק טנָאזעג פַאה סָאד -- "ןטײק ענײז יװ רעמ טשינ רע ןָאק ןריל

 .טקרַאמ -

 עלַא טּפַאזעגנײיא טָאה סָאװ ,דענעי ןיילב ןייז ןַאק טסינומָאק ַא,, .ב

 טָאה סָאד -- "רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןֹופ ןעגנוכיײרגרעד ןוא ןטרעוװ
 .טנרָאװעג ןינעל

 ןבָאה סָאװ ,ן ע עָא י לי מס יד -- ןסַאמ יד ןבָאה דנַאלסור ןיא

 :עג טשינ תמאב -- ןרעטליש ערעײז ףיוא ןגָארטענסױא עיצוֿכָאװער יד

 .םנָאמרַאֿפ ט ש י ג ר ָא ג ןבָאה ײז ליײוװ .ןרילרַאפ וצ סָאװ טַאה

 קריוו רעכעלגעטלַא רעד ןופ גנולגיּפשּפָא עּפַאנק וצ ַא זיא סָאד ..."ןטייק,

 טשינ ןָאק טפיל ןָא ;עמעטָא) טעּפישזעג טָאה םע רעכלעוו ןיא ,מייקכעל

 .רעירַאטעלָאר רּפ ןוא רעיוּפ רעשיסוה רעד (!האירב ַא

 .ש יג ר עט צ גי ם טַאהעג טָאה דנַאלסור ןיא שטנעמנפַאמ רעד

 -- ?שינרעטצניפ ןופ טכַאמ יד , :עידענַארט:םירעיוּפ סיָאטסלָאט וועל זו

 ..עיצולָאװער רעד ןיב *| ןבעֿ , ןשיסור ןופ דליב סָאד זיא סָאד טָא

 .םלָאמ וועל ,, ןעמַאנ םעד תורוש ערעזדנוא ןיא סױרַא ןריפ רימ זַא

 רַאפ טָאה דנַאלסור זא ,טקאפ םעד ןעזרַאפ טשינ רָאד רימ ןענָאק ,"יָאט

 :עֶז עכלעו ,רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ןופ ןטרעװ עלַאסָאלָאק טנָאמ
 וא רעקלעפ ערעדנַא ןופ קרעוו יד ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ רַאנ טשינ ןענ

 ;ור רעד ...ןגימשעגרעבירַא טפָא רשפא ערעדנַא ענעי ןענעז רָאנ ,רעדנע?
 יבָאה --- ןיקָאפ ,רעצלענ ,ַאיַאקסניסעשעק ,װעליגַאיד -- טעלַאב רעשיס

 ןופ דַאז ןייק ןיא םענייק ןַאד ןיכ טָאה רעכלעװ ,זירַאּפ טרעבָארעד שממ
 רענַאלימ ןיא טָאה ןיּפַאילַאש רָאדָאעט .ןעמונעגפיוא טשינ דמערפ רעד

 :ַאמַאלעט יד תולעּפתה ןוא טכַארכעגנײרַא ?ַאלַאקס ַאל , רעטַאעט:ןרעּפָא

 ריש
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 ןרָאטיזָאּפמָאק רענעילַאטיא ןופ קרעװ יד קידנעגניז ,עילַאטיא ןופ ןעג

 | | .(יניססָאר ,ידרעװ ,ָאטיַאב)

 יצ טרעהעג טָאה סָאװ ,רצוא ןַא ןעוועג זיא רוטפוק עצנַאג יד רעכָא

 ךיוא יז ןשיווצ ,ענעדירפוצ ןוא עכעלקילג ,עטלײוװהעדסוא ? פ ײ ח ַא

 קירנבענּפָא ,"קלָאפ זרַאפ טייהיירפ, ןגעוװ טמיורטעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 ןוא םירוכב עטסעב ערעײז גנוגעװַאב:סגנוײרּפַאב רעד ןופ חבזמ ןפיוא

 ןסַאט יד ןופ ןעװעג ?"ץנעגילעטניא, יד ןיא םלוכ לעו רעבָא .םידיחי םינב

 .דרמערפ ןוא טרעטיײוװרעד

 ;םור יא ןענעז "ןסַאמ:סקלָאפ, יד ןוא ?טפַאשלעזעג ערעסעב, ידו

 . ןגעלעג ןיא ןטלעװ ייווצ יד ןשיװצ .ז{ ס 9 ע וװ ײ וװ צ -- ןעוועג דנַאפ

 ןוא םירוסי עכעלשטנעמרעביא יד ןיא .שנירנּפָא רערעטצניפ ַא ,םוהת ַא

 :מ מ'מ טליפעגנָא ןרָאװעג םוהת רעד זיא ןרָאי:המחלמ יירד ןופ םייונע

 סננימ-רב יד ןופ רעמייא ןוא טולב ןרעביא ןוא ,םיפוג עטקיזײלרַאפ ןענַאיל
 ,ןבעל ןיפ ןענייש יד ןעזרעד ,םוהת ןופ ןגָארקעגסױרַא קלָאפ סָאד ךיז טָאה

 לגענ עמעװעדליווהַאפ טימ ,קיריג ןעמונעג ךיז טָאה ןוא געט עקינוז ןופ

 טרעהעג דנַאל ןקינַאילימ 200 ןיא ןבָאה ןַאד זיב סָאװ ,רעטיג יד ןסייר

 :עג ןבכָאה ריא ןופ ןוא ןפַאשעג ןבָאה רוטלוק יד .ןָאילימ 0--9 עּפַאנק וצ

 רעד ןיא יװ ,עיגלעכ ןיא יוװ רעמ טשינ לָאצ ןיא ןשטנעמ עשיסור ןסָאנ

 .דנַאלָאה ןיא --- יוװ ,ץייווש

 עג פשינ גנויצַאב עװיטיזַאּפײװיטקעיבוס ןייק ךיא בָאה ןענינעל ֹוצ

 טימ ןסיוטשנעמַאזוצ ענייז ןגעװ ןקורדנייא יד ןעוװעג ןענעז שירפ ֹוצ :טַאה

 ,דָארלעסקַא ,וָאטרַאמ :רעצרעה ןוא ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןופו רעשרעה עלַא

 ןלָאז רימ זַא ,ןסעזעג ןדנוא ןיא ףיפ וצ ןענעז 'ידנוב,, ןופ סרעדיל ייר ַא

 ןוא רעטנזיוט יד יוװ ױזַא ש בי ? ר ַא פ ןענינעל ןיא ןײז וצ חוכב ןײז

 | .רעטעברַא ןוא סעקַארטַאב ,ןטַאדלָאפ , ןסָארטַאמ רעטנזיופ

 ןוא ,ןסױטשעגּפָא ןרָאװעג ןענעז ?סעיטַאּפמיס עכעלנעזרעּפ , רעבָא
 רעד דימ רַאפ ןעוועג טכַאמנטַאר יד זיא שינערעקרעביא רעד רָאנ רָאי ַא

 זי א סם ַא ד8 :סעדנַארּפ ןלַאיצַאס ןוא ןשיטילַאּפ ןופ --- שאהטדומע
 ןלײ + ןוא ט פנוקוצ רעד ןופ ןגָא רװפ ײר ר ע ד

 2 טָאש .,תול װע ,םיתוע 9 הנח מס דעד ןיא

 אה פ ןופ ם יאנוש רָא נג ןענָא ק -- ן פט קג ּפ

 ינא, ןיימ ָארערק; ןיימ טריזילַאטסירקסױא ךיז טָאה ױזַא -- ס ע ר ג
 ."ןימאמ
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 ןגָארט וצ ?ָאדערק,, ןיימ ןעמוקעגנָא זיא רימ רעווש יװ ןעז ןלעװ רומ -
 ךָא- בָאה ךיא .םורַא ןשטנעמ עטנעָאנ ןשיװצ געט עקידנפיול יד ךרוד

 ז װ סט םָאװ ,ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ טכיש םעד וצ .טרעהעג

 רימ זיא .ענעסימשעג ןענַאילימ יד ןיא ןסָאלפעצ ןוא טשימעגסיוא ןרעוו

 ןבַאה ,גרעב ןגעלעג טימעג ןפיוא רימ ןענעז ,רעטצניפ ןוא רעטיב ןעװעג

 .ןשנָאזירָאה ןוא ןעלמיה עניימ טקערַאב סערַאמכ עטמידעג

 טנזיופ עכעלפע טימ לַאפ רעטפַאהרעריוש ַא ןעוועג טנַאקַאב זיא סע
 | | .ןטַאדלָאס

 ד ןזָאלרַאפ שינעביולדעד ַא ןָא ײז ןבָאה עיצולָאװער רעד דָאנ דסַאב = -

 -- רעפרעד .ערעײז וצ טזָאלעג ךיז ןוא סנכָארגצוש

 | .יץירּפ םייב דרע יד ןעמענקעװַא

 :עגנָא ןרָאװעג ןענעז .טנָארפ םייב ןגוצ יד ןיא ןענָאגַאװ;טכַארפ יד |
 טשינ טָאה ע ל ַא רַאפ טרָא ןייק רעבָא ,עקידנפיפטנַא טימ) טקַאּפ

 ךיז ןענַאגַאװ יד | י א רעטרע ןָא ענעבילבעגרעביא יד .ןבָאה .טקעלקעג

 ןגוצ יד וװ ,ָאד זַא ,ןעועג זיא ףוס רעד ןוא ,רעכעד יד ףיוא ןבילקרַאפ

 :יוא יד ןבָאה ,ןליט עטשרעביוא טימ ןקירב ןרָאפוצכרוד טַאהעג ןבָאה

 ;1סלשנַא יד ןוא ,ּפעק עלַא ןטינשעגּפָארַא ןקירב יד ןופ ןלייפ עטשרעב

 פ ע ק ן| ָא סעיצַאטס עטסטנעָאנ יד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענעז עקיד

 זיא סָאװ ,גנוגעװַאב:ריקליװ רעקימָארטש רעד ןופ לַאפ ַא זיא סָאד

 רעשירענלעז) ?ַאצינלַאװ ַאיַאקספַאדלָאס , :ןעמָאנ ןרעטנוא ןבילברַאפ

 יב י | .(ףיולעג:סטייהיירפ
 געט ענעי ןופ סױרַא טיירש רע ;רעקידהמיא ןַא ןיא לַאפ ר ע ד

 ;נזיוט זופ טייקמוטש דעטקנעװשרַאפ טולבו ןיא רעד ךרוד ןשינעעשעג ןוא

 י יי .םיאהּפ עטּפעקעג רעט
 .לַאפ -עקיזָאד רעד זיא טרעדנוזענּפָא טשינ ןוא םַאזנייא טשינ רעבָא

 :עי ןופי ןפרעצנַאק ןוא סעינָאפמיס יד ןיא --- ?ָאמיססיטרָאפ, ַא זיא רע

 | | | .ןרָאי ,םישדח ,ןכָאװ ענ
 :עג ןֹוא טבעלעג ןכיילג סניימ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יוװ ךיא בָאה

 .שיואי ןוא המיא ןיא טמעטָא

3 

 ,רָאי 1919 ןשירָאטסיה ןופ םישדח 4 עטשרע יד וצ קידנשערשוצ
 ,-נַאלסי- ןופ ןבעל ןיא ייס ןטקנוּפדנעװ ייר ַא טכַארבעג טָאה רעכלעוו
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 םילשורי) םעד ,"לארשיב םאו ריע, רעד -- ,ענליוו ןופ ,ןליוּפ ןופ

 וצ ןכיולרעד רימ ךיא ?יװ -- ןבעל םענענייא ןיימ ןיא ייס --- "אטילד

 לק ןימ א :טרערעג טושּפ ,"עזָאפרַאמַאטעמ ,, עטכירעגמוא ןַא ןעגנערכ

 :עג יופ ןרַאימעמ ןשיװצ קוליח םעד ןענָאטַאב ַָאד ליוװ ךיא .ַאזַא רמיחו

 צזַא ןופ "תונַייער ןוא תונורכז; יד ןוא ןטייקכעלגעזרעּפ עקידנכאמעטכיש

 ידגטַא טימ רענעײיל םעד ןקיטסעלַאב פוװרּפ סָאװ ,רעד יװ ,רבחמ ןימ

 .רעדנעב

 לישטהעשט ןָאטסניאוא ,קרַאמסיב ָאטטָא ,עטרַאּפַאנָאב ןָאעלַאּפַאנ

 ױזַא יװ ןזײװַאב וצ ,טיײצ ןוא טלעװ רעײז קידנבײרשַאב ,ביוחמ ןענעז

 ןופ ףיֹולרַאפ םעד ,טײצ יד טלעװ יד טק רי װַא ב ן בָא ה ײ ן

 .ןשינעעשעג עשירַאטסיה

 :נעלקיירטפיוא ןייק ,טקריװַאב טשינ ןטלעוװ ןייק טָאה רבחמ ר ע ד

 וצ ןיא הנווכ ןײז ןוא ,טװורּפעג טשינ ןָאט ןוא ןָאטעג טשינ םישעמ עקיד

 טקניּפ סע ןיא .טקהריװַאב ם י א ןבָאה ןשינעעשעג יד ױזַא יז ןזײװַאב
 .ןרַאומעמ ייםלישטרעשש,, א רעדָא ײסנַאעלַאּפַאנ, א ןופ ךוּפיה רעד

 ?םַאוקהעמפיוא םרענעײל ןופ רעשנעצ רעד -- ײ ץ ןענעז ןטרָאד

 א ךיז טלגיּפש געווסנבעל ןייא ןופ ןּפָארט ןיא :טרעקרַאֿפ --- ָאד ;פייק

 ןוא ,רעקילדנעצרָאי 7 יד ןוא טלעוװ יד --- ןסלװונָאק עריא ןיא ךיז טלּפַאצ

 :ָאקיגַארט יד ןרעוװ טקעלּפשנַא רענעייל ןרַאפ ןזומ טײקרָאלק רעלופ ןיא

 ןוא ןטײַאטשעג טקידרעקיוה ,עמורק ,עטלּפירקרַאֿפ יד ןופ ןכַאמירג עשימ

 טוװרּפ רע סָאװ ןוא טבעלעגכרוד טָאה 'דיחי, רעזדנוא סָאװ ,ןּפַאטע

 ףיוא גָאט ןדעי ןבָאה עכלעװ ,ת ו ר י ת ס י ד ןופ טכיל ןיא ןעגנערב
 זיא יוװ :ןסיװעג סָאד ,חומ םעד ,ץרַאה סָאד שקינײּפעג --- סירש ןדעי

 :ָארטש סע רעכלעוו בילוצ ,ט פ נו ק װ צ רעד ןופ םעטָא רעד -- ָאד

 :עגכרוד ןיוש ומכ רעד ןופ לּפענ רעד --- ווו ןוא ?ןרערט ןוא טולב ןעמ

 ?מײהנעגנַאנהַאפ רענעטלַאשרַאפ רעד ןופ תולפא רעטכעל

 רעדעי טגָארט '"ןטכענ, םענעטלָאשרַאפ םעד;פָא ןֹופ ןברק םעד

 ןייז ,ןבעל ןייז --- ,ןסיוועג ןכעלרע ןופ ןעקנופ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ
 :שטנעט רעתמא ןוא רשי ןופ ךַאז רעד ןעניד צו םייקטיירג ןייז ,ןכיװ

 םוצ ןעיירש סָאװ ,ןטקַאפ עקידמשוגמ טגנערב טונימ עדעי ןוא .טייקכעל

 יז !קע װַא סש ינ דָא נ זיא ה? פא י ד ז ַא ,?מיה
 ןוא טקינײּפ ןוא ?גענ עקיטולב עריא ןיא ןבעל סָאד טֿלַאה יז ,טשרעה

 ןוא רדכיבעל םעײנ ןטרעטײלעגסיוא ןיפ ןדײרפ עַלַא סיוא טגיוז



 ,דניירפ עיירמ ,םילאונ ענַיז רעביא ,ןשטנעמ ןטײרּפַאכ ןרעביא שקזוח

 .קילנ ןוא םייהיירפ ןײז ןופ רעיוב

 םעד שצונעגסיוא ןבָאה סָאװ ,םיחישמ  עשלַאפ יד ןופ םזיניצ רעד

 ןופ ?'מש ןיא ןטרָאק יד טשלעפעג ןוא טשימענ רהסכ ןבָאה ןוא רַאװריװ

 ןעװעג ןיא ייֵז פימ ןפמעק ןוא .רעטפַאהרעדיוש ַא ןעװענ זיא; נעט ענעי

 -- ןעװעג ןיא ןפָאװ רעײז ?ײװ ,10 ןופ ןלַאפ 9 ןיא טכַאלש עטליּפשרַאפ ַא

 ...ןתמא עוזיטימירּפ ןופ שוב ןיא רקש רעטפיוו

 בָאְה ךיא עכלעװ ,ןשינעעשעג ,ןפקאפ עזיולב ָאד רעדקיש ךיא

 .טניוװעגיב רעדָא טכַאמעגמימ

 טצ

6 

 ;ראפ יד יז ןבָאה טלייצרעד ןביוא ןיֹוש יו ,1918 רעבמעצעד ןיא = |
 ןדלָאמעג טָאה ווישקעלָאק רעד ?ײװ ,ןסירעגרעביא קריצ ןיא ןעגנוקעטש

 עצינעמילס '"וא יורפ ןייז טימ ךיז ראפ טָאה יססוװָאּפיל :קיירטש א

 ;וצ --- קעטָאילביב ןוא שיזיווקער .עבָארעדראג רעד רַאפ ןוא (!עקסַאלז ,)

 ַא -- ןרָאיטקַא עכעלטע יד זא ױזַא ,תוסנכח יד ןופ קקחנבייל א ןעמונעג

 .ט ר ע ג נו ה ע ג שממ ןבָאה -- 8 -- 6 ןַאמ

 ;נײא טָאה וויטקעלָאק רעד .טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ןעגנולעטשרָאֿפ יד

 -- בָאה ךיא ."ןעלַאדַאמ ןוא ןַאשז, סַאברימ װַאטקָא טריפעגפיוא לָאמ
 ."ןאשז , -- טליּפשעג --- ייוװ ןוא דָא

 עשיווטיפ ךרוד ןרָאװשג טצעזַאכ טָאטש יד זיא רַאונאי ןטשרע םעד

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ײמרַא עטיוה יר ןעמוקעג זיא ןט44 םעד ,ןעגנולײטּפָא

 .יקסוװָאּפיל םוחנ --- ןזיוװַאב ךיז טָאה דָאירטָא ןטשרע ריא

 ,רעמַאה א טימ -- (* עכַאּפַאּפ א ּפָאק ןפיוא ,?טנַאמ רענרעדעל א

 !ןערטש ןקיטנַאק;ס א טימ ,םרעס א טימ

 :ָאק:רעטאעט , ןרַאפ טמיטשַאב טכַאמ רעד ןופ ןעװעג ןיוש זיא רע

 | | ."רַאסימ

 יב טעניבַאק ןסיורג ַא ןיא ,קריצ ןגעקטנַא טכירעג ןופ ןינב זיא
 רעד ףיוא ,יקסװָאּפיל ןסעזעג ןיא ,טנאוועג םענירג טימ טקעדַאב שיט ַא
 (**"רַאטקעּפסניא:רעטַאעט, ןלפעצ א ןעגנַאהעג ןיא רימ

 .םימרפ יד ןופ טײקוונעג רעד רַאפ בורע טשונ ןוב'כ 2
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 םיש טימ ,עזיב ,עטרעגנוהעגסיוא ,רעירַאטעלַארּפ עטלװעַאכ יד

 ,ןטעיװָאס יד ןופ טכַאמ רעד ףיוא טראוורעד דיז ןבָאה ,ןפיל יד ףיוא

 ןוא סיײװש רעײז ןעקנורטעג טָאה סָאװ ,רעגיוזטולב, ןפיוא ןבירשעגנָא

 םעד םיא ייב ןענַאמוצפיוא השקב רעד טימ גנודקעמ א "ןרערפ עקיטולב

 .עיצַאטַאַאלּפסקע םישדח יד ראפ ןיוק ןטביורעגו

 :עגקעװַא רַאטַאטַאָאלּפסקע ןגעק עגַאלקנָא עויטקעלַאק יד ןבַאה ײז

 :נָאק ןעוועג ןענעז טציא ווו ,טכירעג:זיירק ןקידרעירפ ןופ ןינב ןיא ןגָארט

 .ןענַאגרַא;טכַאמ עיינ יד רירט נעצ

 - ?םינינע:רעטאעט רַאפ עיסימָאק יד זיא ווו ---

 -- -- רעמונ רעמיצ ,קָאטש רעטיײווצ ---

 ,גנונעפַאה רעדו ןיא ,עטלארטשעצ ,טרעפעכלאז .טּפַאלקעגנַא ןבָאה ײז

 טנפעעג ײז ןבָאה ,ףליה ןוא טכער רעײז ףיוא טראוורעד ךיז ןכָאה יז זא

 -- ןוא ריפט יד

 .ןיקסװַאּפיל --- שיטביירש ןקיזיר םייב ןעזדעד

 .ממיילעג יװ ,ןבילבעג ןענעז ײז

 ןיא ריא טלַאה ריּפַאַּפ א ראפ סָאװ ?רעגריב ,ריא טפרַאד סָאװ ---

 - | ?מנאה

 םעד ןעגנַאלרעד סע ןפרַאד רימ .טכַאמנמפאר רעד וצ השקּכ א --

 .םינינע:רעטאעט רַאפ ראפימָאק

 .רַאטקעּפסניא;רעטאעפ רעד ןיב ךיא --

 .רימ רעד וצ ןפערטּפָא ןביױהעגנַא ןבָאה ײז

 .טרעההעד יז ןבָאה -- "!השקב רעיא טגנַאלרעד , ---
 עגַאלקנָא יד ןיקסוװָאּפיל טגנאלרעד ײז ןבָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ

 .טעברַא רעײז טימ ןכיורבסימ ןייז ףיוא

 קוקעגנײרַא טָאה רע

 מײג .רעפטנע ןא ןגירק סעוװ ריא ,ןטכארטַאב ן ןינע םעד לעװ ךיא ---

 .םיהַא ןדידפ טימ

 .ןעשעג טשינ סטבעלש ןייק ...ןיא יז

6 

 ןפורעגפיונוצ זיא ײמרַא רעטיור רעד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ געט עצרוק

 עלַא ןופ ןוא רעפאעט ןיא עקידנפעכרַא עַלַא ןופ גנלמַאזרַאפ א ןרָאװעג

 ;ןינגע רעד ןענַאטשעג ןזיא גנונעדרַאגָאט רעד ףיוא .ןטיכעג:יוש ערעדנַא
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 ןעװעג זיא (סַאגניקסרָאפיװדול ףיוא ?אז:סלגנערק) לאז רעד ."ןײרַאפַארפ

 .טקַאּפעג
 ןוא גנלמאוראפ יד טנפעעג טָאה טכַאמ רעד ןופ רעײטשרַאפ א

 ,ןיירַאפ ןופ ןבַאנפיוא יד טרעלקרער

 2יןרָאֿפ א ןופ ןוא םיידיזערּפ א ןופ ןלאוו יד וצ ןטערטעגוצ זיא ןעמ

 ןעמעג ענלצניא טימ ןעמיטש עכעלטע טכליהעגּפָא ןבָאה לָאז ןיא .רעצ

 .ייקסװערַאמ ,, :טרעהרעד ריא בָאה רָאכ א ןיא יוװ ױזַא ןוא

 ;רעד ךימס בבָאה ךיא .ןגיוא יד רַאפ ןעלדניווש ןביױהעגנַָא טָאה רימ

 ...ןפנעמַאדנופ יד ןופ טשטילגעגּפָארא ריז טָאה םלעװ יד ומכ ,טליפ

 רימ ראפ ןיא סע .רימ וצ יוחפוצ רעד טשאררעביא ךימ טָאה קע

 טושּפ ךיז בָאה ךיא ןוא ,קידנרעטישרעד יװ ,טכירעגמוא ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 וַאפס ןטסחנימ ןייק ןוא סעיצַאקיפילאווק םוש עניק :;:ן ק ָא ר ש ר ע ד

 ךיא בָאה ט"ײצ אזא ןיא ןטסָאּפ ןכעלטרַאװטנאראפ ַאזַא ןעמעגרַאפ וצ

 .טאהעג טשיג

 .גנודנעוו ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב טָאה ןינע רעד רעבָא

 עכעלטע ןֹוא רימ ןכענ שיט םייב ןסעזעג זיא רעכלעוו ,יקסוװָאּפיק

 םעד רעיא ןיא טמיורעגניא סעּפע טָאה ,זיירק רעזדנוא ןופ ערעדנַא

 .טכַאמ רעד ןופ רעײטשרָאפ

 גערפ א גנערטש ןוא רימ ֹוצ טיירדעגסיוא קיטסַאה ךיז טָאה רענעי
 ;ןָאמעג

 ?סמוג רעלגעװַאבמוא ןא טָאה ריא ?רעמיטננייא ןא טנעז ריא --
 :טרעהרעד ןוא ןרעפמנע וצ ןזיוװַאב םיוק כָאה'כ

 רעשירַאטעלַארּפ א ךרוד רעטליײװעגסיוא ןייק ןייז טשינ טנַאק ריא ---

 .רעפעברַא ןשיװצ ןופ טאהידנַאק א ןפוהנָא ןעמ לָאז !טיײהרעמ

 טשינ סייוו ךיא ןוא ,טשינ ךיא קנעדעג גנוקמַאזהַאפ רעד ןופי ףוס םעד

 ;וַאּפיל ...זַא ,םולח ןיא יוװ טנייש רימ) ןרָאװעג טלײװעגסיױוא זיא'ס רעו

 ןסירעגרעכיא ןכיגניא זיא ערעיראק ןייז ?ײװ ,תועפ א ךיא בָאה רשפא .יקס
 נא עלַא ןיא ןרעיטש ןופ רעלמאז סלַא ןבילבראפ ןזיא דע םגנח ,ןרָאװעג

 .(.לג.ר.א ןטרעצנָאק ,ָאניק ,קריצ) רעטאעט ןופ ןטלַאטש

 .טרָאװ א טעב ךיא ---

 לןגָאז ָאד ריא טנַאק סָאװ ---
 .גנורעלקרעד עכעלנעזרעּפ א --

 .ץרוק רעכָא !טדער --
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 טימ ָאר בָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ יורפוצ רעד !רעגריב ןוא םירבח --

 ,ןעמָאנ ןיימ קידנרעהרעד ,טליפרעד טייקטרעדורעגפיוא רעפיט ןוא .דיירפ
 :ןדלעמ וצ טומ ןוא טכער רימ טיג

 :םאז ט שי ג ןרָאװעג ךיא ןיב רעציזַאבזיױוה ןוא רעמיטנגיא ןא

 ךיא .טעברַא רעדמערפ ןופ ןטַאטלוזער יד ףייס רעדָא קאז א ןיא קידנעל

 םַאנסיֹוא ןָא עלַא ָאד ריא טסייװ סָאד .רָאיטקַא ןא ןײלַא רָאי 13 ןיוש ןיב

 בָאה ךיא .(גנודלעמ ןיימ טקיטעטשַאב טָאה טנעמסירָאלּפַא רעטכידעג ַא)

 | טצעזעגרָאפ

 ןימ רעמ טשינ בָאה ךיא ליײװ ,רעמיטנגייא ןא ןרָאװעג ןיב דיא ---

 ךיא ןוא עיצַאּפוקַא רעשישטייד רעד תעב ןברָאטשעג זיא עכלעװ ,רעטומ

 .זיוה םענעכילבראפ ןופ שרוי רעקיצנייא רעד ,ןרעױדַאב םוצ ןיב

 ןופ טכַאמ יד רימ ןָאק רשפא ;טכַאמ רעד וצ חשקכ א ךיא בָאה --
 ךימ ןכַאמ םורָא ױזַא ןוא רעטומ ץיימ ןרעקמוא עיצולָאװער רעלאיצַאס
 | ?"רעציזַאבזיוה ןוא רעמיטנגייא ,, סיוא

 יד !זָאלרַאפ ךיא בָאה טײקליטש רעכעלמייהמוא ,רעטיוט א יב
 .םורא ליפעגפימ ןעמעראוו ןופ ןקילב ךרוד טײלגַאב ,גנולמַאזרַאפ

 1 יט

 יא

 טײקיטעט עוויסנעטניא ןא ןבױהעגנָא ךיז טָאה געש עטשרע יד ןופ

 ןקידתבש םעד טלוב קנערעג ךיא .רוטלוק רעשידיי ןופ ןגײװצּפָא עֶלַא ףיוא

 (- "ץעינַארבַאפ עיָאקסנאירָאװד , רעקילָאמַא ןופ ןינב ןיא ןעװ ,גָאטימרַאפ

 ןופ גנונעפערעד עכעלרעייפ יד ןעמוקעגרַאפ ןיא סַאנ:"ןענָאילימ , ףיוא
 ענעדאלעגנייא יד ןשיווצ ןעװעג ןיב ךיא .י"פעטיסרעווינוא:סקלַאֿפ ןשידײ

 ןעװעג סע ןיא יצ טשינ קנעדעג ךיא .םוידיזערּפ ןיא ןסעזעג ןוא טסעג

 ר ַא פ יצ ,לַאז סלגנערק ןיא גנולמַאזרַאפ רענעבירשַאב רעד ד ָא ג

 ןגעלעג רימ יב טלָאװ טסורב ןיא יװ ױזַא ,ךיא בָאה טליפעג רעבָא ,םעד

 יי .לכש רעטצַאלּפעג ַא -- חֹומ ןיא ןוא ץרַאה ןטלָאּפשעצ ַא

 עמסכעה יד זיב זרָאװעג ןביוהחעד זיא ןבעל סָאד זא ,טליפעג בָאה'כ
 ?עלב יד טּפַאטעגנָא שיזיפ יוװ בָאה'כ ,ןּפַאפע עכעלטכישעג ענייז ןופ ןכייה
 ןופ ךשמ ןיא זײװרעקילדנעצ רעביא ךיז ןרעק סָאװ ,עירָאטסיה ןופ רעט

 בָאה דיא ןוא .עיצולָאװער רעד ןופ םערוטש ןקידנשירפּפָא ןרעטנוא ןטונימ
 צי

 .עקילעדַא ןופ גנולמַאזרַאפ = *
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 ןדעי ףיֹוא ךימס ןבָאה --- קיטיײיצכײלג רעבָא .טסיורגעג ןוא טיירפעג ריז

 ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ן ּפ י ט -- ןוא ןטייקיניילק ,םיטרּפ םריקָאש טירש

 רַאפ עיצולָאװער יד ןבָאה יײז רעבָא ,עיצולָאװער רעד ןופ ןטקודַארּפ ומכ

 עריא !טלעגניילק,, ףיוא ןטיבעג ,טאּפש וצ טכַאמעג ןסיוועג ןוא גיוא ןיימ

 .פייקנביוהרעד ןוא תולדג ריא לוויטש ערעײז טימ ןפָארטעג ,תורציא

 ?טפלגנארעג ריִז -- סָאוװ ןוא טריטסעטָארּפ ױזַא רימ ןיא טָאה סָאװ
 ךיא סײװ טנייה .טסוװעג טשינ ןוא ןטילעג רעוװש ךיא בָאה טלמעד

 :ער רעד ןֹופ ךַאז רעד ןוא ןָאפ רעד םייקנבענרעביא עכעלרע יד ;רָאלק
 לעעז עכלעוו --- ןסַאמ עריא ראפ המיא יד ןוא ,טײז ןייא ןופ --- עיצולַאװ

 רעד ןופ --- טכיזקיה ןָא יז רעביא ןטערט ןוא לָאמַא ןופ ןטרעװ יד טשיג

 .טייז רעטייווצ

 ;יא ?טימַאק ןֹופ בײהנָא ןיא טכאהבעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןטַאטיצ יד
 '?ןרילדַאמ וצ סָאװ ,טַאהעג , בָאה ךיא :בצמ ןקידטלמעד ןיימ ןרירטסול

 ךיא ,(סקראמ) רענָאיצולָאװער רעּפַאנק א ןייז טזומעג םעד תמחמ ןוא

 :שמנעמ ןיא ןּפַאשע עקידרעירפ ןופ ןטרעװ יד ךיז ןיא טפאזעגנייא) בָאה

 "טסינומָאק רעטוג, א ןײז וצ -- ןסנַאש טַאהעג ןוא "רומלוק רעכעל

 ' .(ןינעל)
 .רעטקיצײרקעג א יװ טגָאלּפעג ךיז ךיא כָאה ?ײװרעד

 םוצ תוכייש ןייק :רעכיז ןוא רָאלק ןײז וצ טניישעג רימ טָאה דאז ןייא

 ןפמַאק ןיא תונחמ ערעײז וצ ;טשינ ךיא בָאה ןרָאטַאטַאָאלּפסקע ןופ סַאלק

 .טשינ ךיא רעהעג ןטכַאלש ןוא

 ןיא רעטעברַאטימ א יקסוװַָאּפיל !תוריתס יד ,תוריתס יד -- רעבָא
 ?ןפיול ןעמ לָאז עשז ןיהווװ --- טַארַאּפַא ןשיטעיװָאס

 !טכַאכ רעיײנ רעד ןופ אנוש רענעּפַא ,רענעסיברַאפ ַא -- יקס:נַא ןוא

 ?ןפדור ?ןסַאה ?ןטליש םיא ךיא לָאז

 "פעטיסרעוװינוא:סקלָאפ , ןופ גנונעפערעד רעד תעב םוידיזערּפ ןיא

 םעד טָאה עכלעװ ,טכַאמ רעד ןופ --- טפלעה ַא .12 ןַאמ ַא ןסעזעג ןענעז
 2ַארפיײנ, -- טפלעה עטפיײװצ יד .טנפעעג ןוא טריזינַאגרָא טעטיסרעווינוא

 .פכַאמ רעד ןופ רענגעק ןוא (?תועמשמ ,םכותב ךיא) ?על

 סעּפע דיוא בָאה ךיא) יקס:נַא ןוא רעגינ -- ןטָארטעגסױרַא ןענעז סע

 ;מנפע טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ןיקסננַא בָאה ךיא -- ןֹוא ,(טלּפַאלּפעג

  .ןדער דעל

 טריטסַארטנָאק ףרַאש טָאה סָאװ ,טָאגנידער ןצרַאװש ןגנַאל ַא ןיא

 ןיא רע טָאה ּפָאק םענעטלַאהעג:ךיױה ןפיוא רָאה עגנַאל עסייוו ענייז טימ
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 ןוא דעַּפ ןטָאשעג ךעלבעטשכוב עדער רעטפַאהרעטסײמ:שירַאטער ןײז

 ?נַאב , יו ןעגנונעכײצַאב עכלעזַא קידנגרַאק טשינ ,טכַאמ רעד ףיוא ?בעווש

 | .לג .ד .א "ןדלעה:רעפעמ , ,"רעדײנשּפעק , ,"ןטיד

 ןיא םע ןוא ןענינעל ןיא סָאש סנַאלּפַאק ארָאר ךָאנ ןעוועג זיא סע

 ןופ קורדסיוא רעטסנעלק רעדעי זַא ,דוס ןייק ןעװעג טשינ םענייק רַאפ

 ןעגנונעדרָארַאפ ערעײז ןוא ןטַאר יד ןגעק םירש רעדעי ;טייקנדירפוצמוא
 .ןעלטימ:ףָארטש עטספרַאש יד וצ ןריפ ןָאק ---

 ןגרָאמירפ םענעי טירטסױרַא סיקס:נַא טָאה רעפסָאמטַא רעד:טָא ןיא

 :עג -- טכַאמ רעד ןופ רעײטשרַאפ ערעכעה עכעלטע ןופ טרַאװנגעק ןיא

 :סידָאלּפַא ןיק טשינ קנעדעג ךיא ;קורדנײא ןקידנרעטישרעד ַא טכַאמ

 :ובעגפימ טימ ןסעזעג ןיא ןעמ .עדער רעקידהעשבלַאה ןײז ךָאנ ןטנעמ

 ...ּפעק ענעג

 ןגעקמגַא טײג יקסננַא זַא ,ט?פייוצעג טשיג קידנכרָאה םָאה רענייק

 ,ןרעװ ןעקנָאשעג טשינ ןפוא ?לכב םיא ןָאק עדער ןייז זַא ;גנוטכינרַאפ ןײז

 .ןלָאצַאב רעווש ןזומ טעװ רע זַא

 עטסעב יד ןעװעג זיא סָאד ןוא ןעשעג ט ש י ג רעבָא זיא סנױזַא

 זַא ,זײװַאב רעטסרָאלק רעד ןוא לַאפנָא ןײז ףיוא טכַאמ רעד ןופ הבושת
 עשיפסיװעשלָאב , יד ןופ טייקיטשרודטולב רעד ןגעק סָאטַאּפ רעצנַאג רעד
 2מילָאּפ -- סע ןיא תינשהו ,הצילמ עזיולב --- תישאר -- ןזיא "םילשומ

 .םייקימכיזצרוק עש
 --- ֿפײװ

 :ַאב ןבָאה סָאװ ,ןעעדיא:טנורג יד ןגעװו טנַאקעג ןעמ טָאה ןריטוקסיד

 :םעצעד 29 ךרוד 1789 ילוי 14 ןופ טריפעג ןוא טרעדנוהרָאי םעד ןטכיול

 :1017 רעבָאטקַא 28 םוצ 1895 רעב

 ןופ טכער ,ייטייקכעלרעדירב ןוא טיײקכיײלג ,טייהיירפ , --- עיצולָאװער
 -- ףרעגריב ןופ ןוא שטנעמ

 -- רעדָא

 ?ליירדס , ןטלַא ןופ ןצעזעג ןוא ןעמרָאפ יד וצ קירוצ

 ...ןרעּפמַא ריז טנַאקעג ןעמ טָאה םעד ןגעוו ---

 זיא -- ,"רעגריב , ביוא ,"שטנעמ ,, בוא ,"טייהיירפ , ביוא --- רעבָא

 ירעבַאטקַאפ יװ גע װ רעדנַא ןײיק דנַאלסור רַאפ

 -.ע װעג טשינ

 !ןינעל ןֹוא
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 סע וװ ,ץייווש רעד ןיא טרָא ןַא ןבָאה טנַאקעג רעדיװ ןבָאה םיכוסכס

 ,ןפנעגילעמנא עטנרעלעג טלוּפלּפעג ךיז ןבָאה סע וװ ןוא ןסעזעג ןענעז

 ,ס גע ק ע ג ט ש י ג סע רעבָא ,טרעױדַאב "קלאפ סָאד , ןבָאה עכלעוו

 ןיײז קידנפיײרגַאב טשינ ,תולרוג ענייז רעביא טגילקעג ריז ןבָאה יז ןוא

 .תוהמ

 :ָאילימ יד טָאה רעכלעוו ,רעעזראוו רענעפורַאב רעד ןעוועג זיא ןינעל

 :עג ,טפַאשטכענק ןוא טיוק ןיא ענעקנוזרַאפ ,רעפרעד עשיסור יד ןופ ןענ

 רעיײז ןֹופ טסניד ןיא טָאה ןוא ןסיוװעג ןייז ףיוא ,ןצרַאה ןיז ןיא ןגָארט

 יד ןֹופ שיק רעד ןיא ןעגניר עײנ טדימשעגסיוא גַאטליױװ ןוא טייהיירפ
 עג ןוא טציהעג ךיז ןעס טָאה ץייווש רעד ןיא עכלעו ןגעוו ,סעירָאעט

 .ןלייפ ןכָארב

 טנַאקעג טפפאשנסיוו רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ תופיש ערעדנַא ןבָאה

 ןופ ןערב ןיא טנָאקעג יקצָארט טָאה ;סעירָאעט ערעײז וצ תונעפ ןבָאה

 ןשיסור ןופ טייקרעטצניפ יד סיוא טצונ,, ןינעל זַא ,ןפורסיוא קימעלָאּפ

 :על טָאה טייקרעשצניפ עקיזָאד יד זַא ,רעבָא זיא תמא רעד ..."םוטרעיוּפ

 .יז רע טָאה ן| פ י ר ג ַא ב טרעײנ --- "טצונעגסיוא,, טשינ ןינ

 גנילירפ ןיא יװ ,ןסָאגעצ ריז ןבָאה ןגעװ ןוא טעטש רעביא זַא ןוא

 שואי ,זרַאצמירג ןקירָאיפרעדנוהליפ ןופ ןעמַארטש יד ,ןכייט ריז ןסיועצ
 ;ּפעק !רעדרעמ !ןטידנַאב , :ןעװעדלַאװג ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,המקנ ןוא

 "!רעדיינש

 ןופ לַאפ ןדעי רַאפ דעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה ןענינעל ןוא

 !ריקליוו

 .לובלב רעקיליוװזיב רעדָא ןיזמוא -- גָאט ןטשרע ןופ ןעװעג סע זיא
 רעד טיט ןסָאשעגכרוד ןעוועג ןיֹוש זיא ּפַאק ןייז ןעו ,1019 ןיא ןוא

 ןרעטש ןיא דנוװ רעד טימ טָאה רע ןוא ,טעלָאטסיּפ ןשירעסע ןופ ?יוק

 ןיא יז לײװ ,גנערטש ןטּפשמ טשינ ןעמ לָאז ןַאלּפַאק ַארַאד זַא ,ןלױפַאב

 ןיא טרעײנ ,טיײקיליװזיב רעכעלנעזרעּפ סיוא טשינ ןעגנַאנַאב טַאט ריא

 | -- ײטרַאּפ ריא ןופ תוחילש

 :רעד ןוא גנודניפרעד סנינעל -- טכַאמנטַאר יד ןריציפיטנעדיא טציא

 -- עטפַאהרעדיוש ןוא עטפָא ןייז וליפא לָאז -- ןלַאפ טימ --- גנוכיײרג

 -- ןכורבסיוא עשיטידנַאב ןופ

 ,קימפמיזצרוק ןוא שלַאפ שיטילָאּפ רָאנ טשינ ןעװעג ןיוש ןזיא סָאד

 .קידנסױטשּפָא -- שיטע ךיֹוא רָאנ
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 וצ ביל -- טלײצרעד ןיוש זייווקייט יװ --- ןזיװַאב ךיא בָאה ןיקסגנַא

 וצ גנֹוטכַא רעטספיט טימ ןעגנורדעגכרוד טַאהעג ךיז בָאה ךיא .ןגירק

 ףיוא ןפָארטעגנָא דיז ןוא ,ןזײװסױרַא סע ךיא געלפ ןרעג ןוא ןפָא ןֹוא םיא

 ןוא תיבב ַא ןדנוא יב ןרָאװעג זיא רע .רימ וצ גנויצַאב רעמערַאװ ןייז

 .יורפ ןיימ טימ טעדנײרּפַאב דיז טָאה

 רעד תעב עדער ןײז רַאנ ןעו ,סָארדרַאפ ןיימ ןעוװעג זיא סיורג ןֹוא

 םיא וצ ןײגוצוצ ךיז יב טלעוּפעג טשינ ךיא בָאה 'ייוא:פ,, ןופ גנונעפערעד

 ,ןביוהרעד ןעזעגסיוא טָאה רע םגה .טנַאה ןיימ םיא ןקערטשסיוא ןוא

 ...איבנה והימרי ןופ טלַאטשעג ַא יװ שממ

 ליפעגטימ ןעמערַאװ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוװעג רעבָא זיא שפנ ןיימ

 :רַאפ יװ ןסעזעג ןענעז עכלעװ ,טכַאמ רעד ןופ רעײששרָאפ עכעלרע יד וצ

 קידנגָארּפ ,ןעננוקידײלַאב ןופ טסַאל רעד רעטנוא עטקירדעג ,ןסיוטש

 .ןעגנַאגַאב טשינ ןענעז יז סָאװ ,םישעמ רַאפ תוירחַא

 יד קידגליפ ,רעטקינײּפעצ א טייקכעלרעייפ רעד ןופ קעװַא ןיִב ךיא

 לגענ עטרעװַאשזרַאפ יװ ןבָאה עכלעוו ,תוריתס יד ןופ ןקיטיײװ ןוא ןדנווװו

 .העש עדעי ,גָאט ןדעי ןכַאטשעג



 טעברַאטימ ןוא ןליוורעדיוו .טז

 ייקוביד , ןופ ערעימערּפ רעד ןֹוא טיוט סיקס:נַא ןופ טײצרַאי 19 םוצ

 ,1980 ,"רעטעלב .טיל , ,עשרַאװ) ןעלקיטרַא ײװצ טכעלטנפערַאפ ךיא בָאה

 ןופ ךירברעביא םעד טלדנַאהַאב בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,(2 ןוא 1 רעמונ

 -- ןלעטשּפָא רעיונעג ךימ ךיא לעװ ָאד .עיגָאלָאעדיא רעשיטילַאּפ ןיז

 סָאװ ,םישדח ענעי ןוּפ ןשינעעשעג יד ףיוא --- ךרוב:גָאט ןיימ קידנביירש

 .ןסולפנייא עקיטיײזנגעק ערעזדנוא וצ ןוא ןדייב זדנוא וצ תוכייש א ןבָאה

 ןטײקכע?געזרעּפ עקידנריפנָא ײר ַא וצ טרעטנעענרעד ריז בָאה ריא

 ;ד -- !עוועג ןיא יז ןופ עטסטנאסערעטניא יד .טכַאמנטאר רעד ןֹופ

 קידנעײגײברַאפ ןוא ץרוק ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןכלעוו טימ ,ןייטשטנַאמ

 ,ןטלַאהרַאפ ךימ רע טָאה לָאמ ןייא רעבָא .לָאמ ןייא טשינ ריז ןפערט וצ

 2ָאה "יקסװעיגרַאעג, ןיא טנייש רימ) רעמיצ ןסיורג ַא ןיא ןפורעגנײרַא

 ,טצעזעגקעװַא ךיז טָאה רע ןכלעװ ןגעק ,לעטַאפ ַא ףיוא ןזיװעגנַא ,(לעט

 טימ טבױטַאב שממ רימ תומדקה ןַא ןוא סופ ַא ףיוא סופ ַא טגנײלרַאפ

 :עגארפ רעקיכליה ַא

 ?ןדנוא טימ ןטעברַאטימ טשינ ריא טליװ סָאװרַאפ ---

 ?סע ריא טמענ ןענַאװ ןופ ---

 םוש ענייק ףיוא ןייא טשינ טײג ריא זַא ,טגָאז יקסנַאשרָא סירָאב --

 סױרַא טלעטש ריא זַא ;ןרָאװעג טכַאמעג רייא ןענעז סָאװ ,ןגַאלשרַאפ

 רעיא םנה ,ןעמעננָא טשינ ןענָאק רימ עכלעװ ,ןעגנורעדָאפ עשירַאטַאטקיד

 טשינ רימ ןענעז תוחוכ ןיא .קיטיינ ןוא ןשטנווועג זדנוא זיא טעכברַאטימ

 ...דלָאג ןופ גָאװ רעד ףיוא רימ ןגעװ ןטסילַאיצעּפס ןוא ?לכב ךייר

 .ןגיוושעג בָאה ריא

 טַאה -- ?טכַאמנטַאר רעד ןופ אנוש רעלעיּפיצנירּפ ַא ריא טנעז ---

 (טשינ ארומ ןײק טָאה .ןפָא רימ סע טגָאז .טדערעגסױרַא רעליטש רע

 ןסיוו וצ ידכ ,ןבָאה ךיא ?יװ הבושת רעיא .ןעשעג טשינרָאג טעװ ךייא

 .פסנוק רעשיטעיװַאס רעד רַאפ ןעניוועג וצ ךייא ןגעװ ןכוז רימ ןפרַאד יצ
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 ןָאק טכַאמנטַאר רעד וצ האנש ןגעװ זַא ,טרעלקרעד םיא בָאה ךיא
 .ןייז טשינ דיר ןייק

 ?ץעיװָאנַאכעלּפ א טנעז ריא ---

 ןָאק דיא .שיטילָאּפ קידנטסעמ ,"טשינרָאג, ַא םתס ןיב דיא --
 רעבָאטקָא ןֹופ טכַאמ יד .ןסַאּפנײרַא טשינ ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ןיא ךימ
 יד רָאנ ןעמוק ט ןז ו מ ע ג טָאה סָאװ ,ט ק ַא פ  ַא רימ רַאפ זיא
 .גירקטלעו ןופ ןרָאי יד ךָאנ ןוא גנופַאלקשרַאפ רעטרעדנוהרָאי

 יטנַא , רעדָא "עיטַאּפמיס , יד גנוטײדַאב םוש ןייק טשינ טָאה ָאד
 ;טסבלעז טשינ טײגַאב סע רעװ .םידיחי טנזיופ רעדָא דיחי ַא ןופ "עיטַאפ
 תוחוכ ענייז ןבענּפָא ןוא טײקימורַא רעד ןיא טרָא ןייז ןכוז זומ רעד ,דרָאמ
 .עיצולָאװער רעד ןופ ךַאז רעד

 ןײש ןײז ןוא ןגיוא עטנפעעצ:פירב טיס טקוקעגנָא ךימ טָאה רע
 ,פכיימש ןטפַאהרעבױצ ַא טימ ןטכױלַאב ךיז טָאה םינּפ קירָאהדנַאלב

 !ןבָאה טשינ רעטעברַא:רוטלוק ַא ןרעזדנוא ןופ רימ ןפרַאד רעמ ---
 עשז סַאװרַאפ :טנעה עדײב קידנקערטשסיוא ,טדערעגסױרַא רע טָאה---
 ?רעטאעט:הכולמ ןיא ןטעברַא טשינ ריא טײג

 רַאּפ ַא ןרעדליש ךייא טזומעג ךיא טלָאװ ןרעפשנע וצ ףיורעד ---
 :הכולפ רעיא ןיא -- ןענױשרַאּפ עקידנריּפנָא וצרעד ןוא -- ןענױשרַאּפ
 ךיז ןבַאה םירש ןדעי ףיוא .ןעײרּפַאב ךימ ךיא טעב ןופרעד רעבָא .רעטַא
 .קיטקַארּפ רעקילַאמַא ןופ ץומש ןוא טסימ טּפעלקעגוצ עיצולָאװער רעד וצ'
 ;רַאפ ןוא עיצולָאװער םצע רעד ןופ ּפָא טפָא טסיוטש ,םעד וצ לקע רעד
 ךיא .טײקיזָאלטומ ,טײקכַאװש זיא סָאד .ריא וצ האנש טימעג ןיא טײז
 ןגָארטרַאפ ר ע ט ַא ע ס ןיא רעבָא ,ךיז ןיא סע ףמעקַאב ןוא סײװ
 ֿפײװ --- "ןרוגיפ עקידנריפנַא , ןענעז סָאװ ,ןטײקיזָאלטנַאלַאט ןוא םיזבנ
 םושב דיא לעװ ףיורעד -- רעגניפ עטַאלג ןוא סנגיובנלע ןגָאמרַאפ ײז
 .ןייגניא טשינ ןפוא

 טשינ רעמ רימָאל רעטַאעט רענליוו ןיא טעברַאטימ ןיימ ןגעװ ןוא
 !ןרער

 סעומש רעזדנוא ןֹוא ?עטָאפ ןיא טצעזעגנײרַא רעדיװ ךימ טָאה רע
 | .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא טָאה

 ךיא טײװ יװ ,ןעװעג גנוריגערנטַאר רענליוו ןיא ןזיא ןײטשטנַאמיד
 ;עג ןיא רַאסימַאק:רוטלוק) םינינע:סגנורענרעד ןופ רַאסימָאק רעד ,קנעדעג
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 :עט ןופ טרפב -- טסגוק ןֹופ !עמעלבָארּפ יד רעכָא ,(ַאקשישזירב --- ןעוו

 ענליװ ןֹומ ןצענערג יד רעביא טײװ שריסערעטניא םיא ןבָאה --- רעטַא

 .עמיל ןוא

 :רליװ יד ןופ ,?טלוקטעלָארּפ , רעװקסַאמ ןופ טייצ יד ןעװעג זיא סע

 ןבָאה סָאװ ,רעטאעט ןיא '"ןרענָאיצולַאװער , דצמ ןטנעמירעּפסקע עטס

 ?םיוא , ערעײז ןוא ."טקּפױּפ רעד יװ רעכעלטסּפיוּפ , ןייז וצ טבערטשעג

 ?ןדק עטלַא ןדנעש ,תוחכבזמ  עטלַא ןכערב ןוא -- ןענַאטשַאב ןענעז ?ןעוט

 .ןטרעוו עטלַא ןטכינרַאפ ,תוש

 טָא ףיוא קוק ןײמ טלקיװטנַא טיירב ןענײששטנַאמיד רַאפ בָאה ךיא

 טָאה עי צ ו ל יָא װ ע ר יד ןַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .םינינע יד

 .טכינוַאט ןֹוא ןדנעש וצ ,ןכערב וצ סעּפע עבאנפיוא ןייק טשינ ללכב

 .עיצולָאװער רעד וצ חאנש ןופ טצָארּפש סָאװ ,לובלב ַא רעלמענ זיא סָאד

 עטלַא יד | ס ײ ר ּפ ש ר ַא פ הרַאד ,טרעקרַאפ ,עיצולָאװער

 .ןענָאילימ עטײרּפַאב יד רַאפ רעלטירטוצ ײז ןכַאמ ןוא ןטרעוו

 :םמַאשנדייל ךיא בָאה --- עלַא יד ןענעז ןרָאיזַארפ ןוא רעשלעפ ---

 ןגעװ ודער עכלעו --- רעמיצ ןסיורג ןרעביא קידנפולמורַא ,ןגירשעג .ךעפ

 .טַאירַאטעלַארּפ | | פ רוטלוק ַא ןגעװ יװ 'ירושלוק רעשירַאטעלָארּפ , רעד

 .טַאירַאטעלָארּפ | ר ַא פ רוטלוק ןגעװ ר ָא נ ןייז ?ײװרעד ןָאק דַײר ַא

 ןַא פימ ןעמ זימ "רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ ר ע דיט ַא ןופ ןוא

 עכעלרעגריבניילק ןופ ןרוּפש ןוא רעלטשער עּלַא ןעמיור םעזעב םענרעזיא

 ןופ ןעמרָאפ עלַא זַא ,ןעקנעדעג ןומ ןעמ .ןרעגַאב ןֹוא תויטנ ,ןקַאמשעג

 -- ןרָאי עטצעל יד טײרּפשרַאפ ריז ןבָאה סָאװ ,טיײקטריניפַאררעביא רעד

 ןוא רעטקעמשנײפ .ענעסערפעגנָא ,עטקיטעזעגנַא רַאפ ""םילכאמ , ןענעז

 ,קיאָארעה ןופ רעטַאעט ַא -- ןבָאה ףרַאד רעיושוצ רעיינ רעד .ןבָאנס

 לב?םדוק ...קיטנַאמָאר רעקיריג:טיײהיירפ ,רעוװיסערגָארּפ ןופ רעטַאעט ַא

 ןוא ַאנעװ עד עּפָאל ,ליכסע ,רעילָאמ ,ריּפסקעש --- סעיסוקסיד ןָא --

 :עצס ןֿפַאש ןעמ ןומ ייברעד .ןעסביא -- ןֹוא רעליש ,ָאגוה --- רעטײװ

 .קיטנַאמָאר ןוא קיאַארעה רעקיטציא ר ע ז ד נו א ןופ רעדליב עשינ

 רעקיטציא רעד ןופ ןרעװ לײװרעד ןעמ לָאז טצישַאב ןוא טיהַאב רעבָא

 !רוטַארעטיל רעכעלרעגריב

 ?טנַאמיד .ןרעטש ןופ סיוװש םעד קידנשיװ ,טקידנערַאפ בָאה ךיא

 יװ טַאה ךימ ןוא לכיימש םענעטלַאהעגנײא ןַא טימ טקוקעג טָאה ןייטש

 .קילב רעטניומשרעד ןייז ןעמונעגמורַא םערָא ןסייה א טימ
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 רימ ...קיטרַאנגײא ,טסיירד רקיע רעד ןוא ,טנַאסערעטניא רעײז --
 סָאװ --- ןעגנוריפסיוא ערעיא .ןרעקמוא ןינע םוצ ןֹוא ןפערט דָאנ דיז ןזומ
 ;שידײ  רענליו ןופ ןסָאמ ןוא ןעמַאר יד ןופ סױרַא ןעײג -- תמא ןַא
 רעשיטליװָאסיטנַא; ןײק טשיגרָאג סע ןיא רשפא ."רעטַאעש:הכולמ
 ערעײא רעביא .טרָא ןפיוא ָאד טעברַא רעד ןופ טכיײװ ריא סָאװ ,"גנַאג
 | .ןטכַארטרַאפ וצ ריז טניול ןעגנוניימ

 םכַאמעג רימ ןוא יקסנַאשרָא סירָאב ןדלָאמעג ריז טָאה םעדכָאנ ץרוק
 דיא .לוש:רעטַאעט רעד ןופ גנוטייל יד ןעמענרעביא לָאז ךיא גַאלשרָאפ ַא
 .ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק גַאלשרַאפ םעד בָאה

 טשינ ריא ןָאק ,רעטַאעט רעיא וצ תֹוכייש ןייק קידנבָאה טשינ --
 ןשירָאיטקַא ןֹופ טסײנ ןיא רוד רעזדנוא ןעיצרעד ןפרַאד רימ .לֹוש יד ןריפ
 וצ טייקטיירג רערעגָאיצולָאװער ,טייקכעלטיז רענעביוהרעד ,םזילַאעדיא
 .םזינַאמוה ןכיוה ןופ ןפירגַאב ןטײרּפש

 ,םזיִאנע ןכעלרעגריבניילק ןופ חיר רעד טייטש רעטַאעט ןיא ךייא יב
 ..ןיפ ןטסגרע ןופ םזירעירַאק ,טייקנבירפעגכרוד רעשירעלדנעה

 ."ןרעטש , ןרַאפ ןעלקיטרַא טביירש !עסערּפ רעד ןיא טעברַא ָאש ---

 !דובכ ןטסערג ןטימ ---

 ?פקיטרַא ןטשרע רעיא ךיא גירק ןעוו ---

 ןופ ןעננולעטשרָאפ יד ןגעװ ןעלקיטרַא יײװצ ןבירשעגנָא בָאה ךיא
 :רַאפ , שממ ןעוועג ךיא ןיב עניב רעד ףיוא תימלע ןיא .?רעטַאעט:הכולמ ,
 ןעלמיה יד ףיוא ןרעפש רעקידנטכיול רעתמא ןַא ןעוװעג זיא סָאד :"טפביל
 ךיא בָאה ,ריא ןבענ ןצעמע וצ גנוטכַארַאפ רעפיט ןיימ .רעטַאעט ןשידיי ןופ
 :עטשרָאּפ יד ןופ גנוצַאשּפָא ןיימ ןסולפנײאַאב ןזָאל וצ טשינ טימַאב ריז
 ייברעד ."הלבנ יד, ןוא "עמשטערק עטסוּפ יד , סנייבשריח ץרּפ :ןעגנוק
 רעד ,לקַאטקעּפס ןטשרע ןופ קורדנייא ןװישיזָאּפ םעד טלוב ךיא קנעדעג
 ,טײקנפלַאהַאבמוא רעליוה ןופ קורדנייא םעד ןוא ,תימלע קנַאדַא רקיע
 ןיא רוניפ רעלַארטנעצ רעד קנַאדַא טייקנדירפוצטסבלעז ףיֹוא טלפכעג
 ;קעלַא ןופ עיצַאטערּפרעטנוא , רעטנָאזעג:סניטש'מ רעד ןיא "הלבנ רעד,
 :ָארטש עריא ,ּפָא טשינ טשיװ טיײצ יד סָאװ ,ןכַאז ןַארַאפ ...ארזא רעדנַאס
 .ןרעטפולוצסיוא חוכב טשינ ןענעז ןטניװ עריא ,ּפָארַא טשינ ןשַאװ ןעמ
 רעד ויא ןעײמגיּפ סָאװ ,ק ז ו ח -- רעד ןיא ןכַאז עכלעזַא ןופ ענייא
 קזוח ןכַאמ יז זַא ,קידנסיװו טשינ וליפא ,ןטרעװ עריא ןופ ןכַאמ טסגוק
 .ײז םורַא ץלַא ןופ ,ריז ןופ
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 גנוטײצ רעד טימ ןוא ,ןרַאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז ןעלקיטרַא יד

 .יקס:נַא ןעמוקעג זיא טנַאה רעד ןיא

 רעד זַא ;ןפידנַאב יד ייב ייטסנוק, ןגעוו ,סע טסייה ,טביירש ריא ---

 ןײז קיאור ןעמ ןָאק ,רעיומ ןקיקָאטש:4 א השוריב רעביא טזָאל עטַאמ

 רטײא ןעזרעד ךיא בָאה טציא .רעביור עדנַאב ַא יב יירעקיטירק:טסנוק, ַא

 .ףוצרּפ ןתמא

 טבעלעג ךיא  בָאה ןענַאװופ :ענַארפ יד לעטש ךיא

 טמוס עדילָאס ַא ,טיַאהעג ןיימ .טשינ ךיא בָאה הבושת ערָאלק ןייק ןוא

 {יקסװָאקפיל ייב ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,שדוח ַא *?בורטסַא, 1.280 ןופ

 ַא ןריפ וצ םישדח ט  ַא ןופ ךשמ ןיא טכעלגעמרעד רימ טָאה סָאװ ןוא

 ײעגּפַא ךיז טָאה ,ןעמַאמ:עטַאפ ײב ןטייהניוװעג עטלַא עניימ טיול ןיוה
 משיג ךיא בָאה "ןשָארג ןטקירעביארַאפ , ןייק .רעבמעצעד בײהנָא טקַאה

 ןופ ןזָאל,; ,תורעשה עלַא טל ?לײװ ,ןבָאה טנַאקעג טשינ ןוא טַאהעג

 טלעג קידגעטש בָאה ךיא .עבט ןיימ ןגעק ןעוועג זיא "ןגרָאמ ףיוא טנייה

 וה ףיוא לײט ַא -- ןיא ,תואצוה ףיוא ןצנַאגניא טשינ --- ןבעגעגסיוא

 :ןגָאז דיסת ךיא געלפ ,השקב סנצעמע ןגעקטנַא קידנעמוק ןוא ...תואצ
 טזֹומ רַאפרעד ןוא טלעג ןבָאה ק י ד נ ע ט ש  ףרַאד ךיא זַא ,קנעדעג,

 לעװ ךיא לײװ ,"ןימרעט םוצ , םשה ןעמל ןבענוצּפָא ןלייא טשינ ךיז ריא

 רָאװ א ןיא יװ קיטיונ ױזַא טקנוּפ ןבָאה ןפרַאד סע םורַא שדוח ַא ןיא

 ."םורַא

 ןופ ןּפעלשסױרַא ""תובוח ענעסעגרַאפ , ךימ ןגעלפ לָאמנײא טשינ ןוא

 .תוגאד

 עג רימ ןבָאה "תוסנרּפ , ינימ עכלעזַא זַא ,ןעניימ וצ המונ ןיב ךיא

 -- אמתסמ -- ןוא םישדח ןֹוא ןכָאװ ענעי םויק ןיימ ןרעטכײלרַאפ טנַאק

 2רַא עטיור יד רעדייא -- רַאונַאי געט עטשרע יד ןיא ?ײװ ,רעטלעג:הריד

 טלָאצעגנײא ,אמתסמ ,ןרָאטַאקָאל טייהרעמ יד טָאה --- ,ןײרַא זיא יימ

 ַא ןעװעג זיא סָאד רעבָא .(סיורָאפ לטרַאװק ַא רַאפ ןלָאצ טגעלפ ןעמ)

 עטסירַאב:קירעױרט יד טימ טלָאצעג טָאה ןעמ :הנויח עשיטַאמעלבַארּפ

 ףיוא ?טעצ ַא יװ סיורג ,?סעיצַאנגיסַא ,, ינימ עבלעזא --- "סעקנערעק ,

 עג ויא םינמוזמ ןימ םעד טיס ן| פ יו ק סעּפע ןוא -- ריב שַאלפ ַא

 :ָאפ רעדעי ףיוא ןעמ טגעלפ טיילק ןיא ,קרַאמ ןיא .ךייש טשינ -- ןעוו
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 !ַאטשיג , :ןרעהרעד -- טיורב וליפא ,רעקוצ ,שיילפ טנופ ַא ןופ גנורעד

 ."םַארג ןטצעל ןזיב טפיוקרַאפסיוא ירפרעדניא 8 ןיוש

 םעד טסיופ ןטכַאמרַאפ ןיא ןזיװַאב טַאה םע רעוװ רעכָא

 .ידל ןגָארקעג ץלַא טָאה ,קיטשלבור210 ן שיר ַא צ ַא ןופ קע

 טרעדנוה --- ךיז טכוד --- טסָאקעג ןבָאה רעלברעק עשירַאצ ןעצ ןוא

 | .ומעקגערעק

 ,טיורב ןקורט :ןעזעגסיוא טָאה גָאטליוװ ןייס ױזַא יװ ,רָאלק זיא

 יש ,(ןעזעגנָא טשינ םישדח 4 רַאפ ךיא בָאה ןסײװ ןייק) רעקוצ רעניורב

 :ַאב ?בימש יד ןדנוא םגעלפ ןעו טשינ ןעו ןוא ,בור סָאד -- יט ערעט

 .ףוע -- וליפַא ןוא שיילפ ?קיפש א קאשיפינס ןופ ןעגננערכ ןירעניד

 רעטשדע רעד ןעװעג ןיא סָאד .?ַאװַאלסינַאטס , :ןפורעג יז טָאה ןעמ

 ןוא טרעטנעענרעד דימ ןבָאה ןדנעטשמוא יד ןכלעוו וצ ,שטנעמ רעשיליוּפ
 2ביל ַא רימ ןיא טצנַאלפעגנייא טָאה טייקלרייא ןוא טייקכעלרע סנעמעוו

 טָאה רַאז ןייק ןוא רענייק סָאװ ,שטנעמ ןשיליוּפ םוצ גנוטכַא ןוא טפַאש
 .ןטַארוצקיױא ןזיװַאב טשינ ןראווריװ עקידרעשעּפש יד ןיא

 .ןלײט עשיאיײמרַאטיור ןיא ןענעיײל ןופ הסנרּפ טַאהעג ךיוא בָאה ךיא

 ןוא ,הסנרּפ:רקיע ןײמ ןעװעג ןיא ,תועמשמ ,סָאד :רעקיסַאלק עשיסור

 :עברַא ןוא םירעוּפ יד .טקיטומרעד ןוא טקיװקעג קיטסיינ ךימ טָאה סָאד
 ;רעטימעג עטמַאלפעצ טימ ןעמענפיוא ךימ ןגעלפ ןלעניש עיורג ןיא רעט

 ןיא טנַאמרעד ריז בָאה'כ ..טונימ 18--10 וצ ןרעיוד ןגעלפ סעיצַאװַא יד
 :טשינ יר ןוא קסװָארדנַאסקעלַא ןיא *?ַאטסָאקַא , ןופ גנולעטשרָאפ רעד

 ןיא ןבעל ןיימ זַא ,טליפעג ךיא בָאה ָאד ןוא ."סעקשטעמעס ,, ענעגיּפשעג
 .ביל רימ ןוא קיטיונ ןצעמע

 ףיוא קידנעייטש ,"ַאנידַארַאב , סװָאטנָאמרעל ךָאנ ךיא בָאה לָאמנײא

 :נניוז ַא פליפרעד ,ײרעשפַאּפ:ָאװַארב ןופ לגָאה ןרעטנוא עדַארטסע רעד

 .ןצרַאה ןיא קיטײװ ןקיד
 .ןגיֹוא יד קידנשיװ ,עדַארטסע רעד ןופ ּפָארַא ןיב ךיא

 א עזרעד ןוא יברעד םיטש ַא ךיא רעה -- ?ןעשעג זיא סָאװ ---

 המאב ריא טנעז ?פנײװ ריא :ןגיוא ענעקָארשרעד טימ רעײמרַאטיױר
 תונורכז ענייז ןוא "רעטעפ , ןטלַא ןופ ןדייל יד טימ ןעמונעגרעביא ױזַא
 ?טכַאלש רענידָארַאב ןגעוו

 -- רעבַא .זרעפ ןטצעל ןפימ טקידנערַאפ ריז טָאה סָאד ,רבח ,ןיינ --

 !ר ע ט ײ וו

 ?רעטייוו ןעשעג זיא סטוװ --
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 יד קידנעעז ןוא לַאז ןטמַאלפעצ ןוא ןטציהעצ ןרַאפ קידנעיטש ---

 ?רעד ריא בָאה ,רעדניק עקירעי:;20 יד;טָא ןופ רעמינּפ עטלַארטשעצ עגנוי

 | | -- ןסיװעג ןיא לּפַאצ ןקידנגָאנ ַא טליפ

 ןוא ןלעטשנײא ןלעװ ײז .טנָארֿפ ןפיוא קעװַא דְלַאב ןעײג יײז ---

 ןוא ,דגַאלרעטָאפ םעד ןֹוא עיצולָאװער רעד סנבעֿל עגנוי ערעײז ןבעגּפָא

 בָאה ריא סָאװ ,םעד רַאפ סעקנערעק טרעדנוה רַאּפ יד ןעמענוצ לעװ דיא

 בירקמ ריז טייקטיירג רעײז טכַאפנעצרַאפ ,אמתסמ ,ןוא טמערַאװעצ ײז

 ןכײװ ןפיוא ןפָאלש ןגיל ךיז ןוא ןײגוצקעװַא טימרעד רעוװש --- ןײז וצ

 ...ערדלָאק רעמערַאװ ַא רעטנוא רענעלעג

 םײנ רימ ןעטונעגנָא ,טקֹוקעגנָא גנַאל ךימ טָאה רעײמרַאטיױר רעד

 :טרערעגסיורא ליטש טָאה ןוא ןגיובנלע

 ךיוא ..פנַאלַאט טימ טסיטרַא ןַא רָאנ טשינ ,ךיא עז ,ריא טנעז --

 טצַאש ןיא םורַא ןשינעעשעג יד טפיײרנַאב סָאװ ,ריא טנעז קיװעשלַאב ַא

 זַא ,טניימעג ןבָאה רימ !רבח ,טנַאה רעיא .טייקסיורג רעײז ּפָא קירעהעג

 רימ *.םיחװר ןיא זיולב טײג ךייא זַא ,הסנרּפ םשל ןדנוא וצ טמוק ריא

 ןרעמיטנגײא ןא ,יושזרוב ַא ,רעגריבניײלק ַא --- ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה

 רַאנ טשינ ..רעקירעזדנוא ןַא טנעז ,סױרַא ךיז טלעטש ,ריא ןוא

 רע טסײג ןיא רעירַאטעלָארּפ ַא ,רבח ַא ,דניירפ ַא ךיוא --- ?ץעּפס ,, ַא

 .ןרעמש ןיימ טשוקעג ןוא טסורב ןײז וצ טקירדעגוצ טכירעגמוא ךימ טָאה

 ,רָאז'פע םעד ןיקס:נַא טלײצרעד רעטעּפש ײװצ:נָאט א בָאה ךיא זַא

 טָאה ןוא ןגיוא עסיורג ,עגולק ענײז טימ טקוקעגנַא גנַאפ ךימ רע טַאה

 :ןדלַאמעג קידנכַאל

 לעו ןיא !טּפעש ַא ןופ לגענ ןוא רענייצ טימ ריא טנעז ףלַאװ ַא --

 ןיא טהעטש "ןימאמ-ינא , רעיא ,קיגלודָאה ַא סנירָאװוס ריא טנעז םלוכ

 יד םיפ ןרעדירב ךיז ױזַא ריא טנָאק רַאּפרעד ןוא "ַאימערװ עיָאװַאנ,

 .עיטַארקָאמעד ןוא טייהיירפ ןופ רעקנעה

 !שיפיװָאמיקַא ןָאימעס ,ןרעקמוא ךָאנ וצרעד דיז ןלעװ רימ ---

 טשינ ?גה ,סיװעג ַא ןיֹוש ןביג ןדָאזיּפע עטרעדלישעג טציא ןיב יד

 :עגכריר טָאה ענליו עכלעוו ,ןכָאװ ןוא געט יד ןופ ,רליב קידנּפעשסיױא

 ענליװ ןיא זַא ,ןרעװ טנָאטַאב ָאד זומ וצרעד .9 בײהנַא ןיא טכַאמ

 :ערג יד ןיא יװ רעדנַא זַא טיײװ ןעװעג עיצולָאװער רעד ןופ דליב סָאד זיא

 רעד ןופ רמס ןפיוא עיצולָאװער םצע יד ןרעדליש ןוא ,דנַאלסור ןופ ןצענ

 א

 * ןוקעסגמסיצטהה ס'יסעאזססיזמ
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 טײװ ןֹוא שלַאפ ןעװעג טלָאװ ,םישדח ענעי רַאפ טייקכעלקריוו רענליוו

 | .תמא ןופ

 ןעגנַאגעגנַא ןיא ,םירב ןֹוא גנעק רעצנַאג ריא רעביא ,דנַאלסור ןיא
 ןשיװצ .גנופַאש ןוא ;נויוב רערענָאיצולָאװער ןופ סעצָארּפ רעקיטכעמ ַא
 ?ענ טפָא ןבָאה ןוא ּפעק רעביא ןגיולפעג ןענעז סָאװ ,סעקלַאב ןוא ?גיצ יד

 סָאד .םינינב עסיורג יניינ ןװייה ףיוא יװ ןסקַאװעג ןענעז -- ּפעק ןטלָאּפש
 ןוא ןטניװ עזיב םגה ,ןעילבפיוא ןקידרדסכ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןבעל עײנ

 ןכַאמ טוװורּפעג טירש ןדעי ףיוא ילבפיוא םעד ןבָאה סנקלָאװ ערעשצניפ
 | .טשינ ֹוצ

 ּפעק ןיא לגיצ ןײק ןנילפעג טשינ סעקלאב ןײק ןענעז ענליװ ןיא

 ןופ !מיס ןייק ןוא ,ןסקַאװעג טשינ םינינב עינ ןייק --- ןוא ,ןלַאפעג טשינ

 | .ןעוועג טשינ זיא גנוילב
 ,םזיגַאנרַא ןפשלחרַא= ַא ןופ טסורב עטכיוהעגסיוא ןַא ןעװעג זיא סע

 .עלַא ןגיוזעגסיוא רָאי יירד ראפ טָאה טנַאּפוקַא רעשישטפייד רעד ןכלעוו ןופ

 .ןבעל ןופ ןטפאז
 =יא רעד ,טכַאמ רעד ןופ דניירפ רעטסיירט רעד ןייז טנָאקעג וטסָאה

 וטסָאה ,ןעגנונעדרַארַאפ ןוא תונוכ עריא ןופ רעגנעהנַא רעטסטגייצרעב
 גָאט ןיפ ךשמ ןיא ,קידנליו:טשינ רעדָא קידנליװ ,הרירב:תילב ,טזומעג

 ןגעלפ עכלעוו ,ןעגגונעדרַארַאפ יד ןופ ןפַארגַארַאּפ לָאצ ַא ףיוא ןייז רבוע

 צָאּפ:שיטערָאעט רעדָא עשיגָאלָאעדיא:לעיּפיצנירּפ סיוא ןבעגעגסױרַא ןרעוו

 .םימעט עשיטיל

 +ןײיב םיֹוא םיללכ יד זכַארבעג ןבָאה סָאװ ,רעכיורבסימ עקיצנײא יד
 ףוקעּפכ יד ןעװעג ןענעז ,ץונננייא בילוצ ,ןטכיזסיוא עשישקַארּפ:קיליװ

 =ןײּפש טימ ןעלדנַאה "סעלַאּפ יד רעטנוא ןופ, ןגעלפ עכלעװ ,ןטנַאל

 ...ןפקודַארּפ

 טָאה ,רעקוצ טנופ א וצ טנַאלוקעּפס ַא יב ןגָאלשרעד וצ ריז ידכ
 ןיוש ויא סָאד ןוא ,עשירַאצ ףיוא ןטייבסיוא ייסעקנערעק, יד טזומעג ןעמ
 וע 6 ט ָאה םהור ַא יוז ַא || ט ָא ב ר ַא פ גנערטש ןעװעג

 =) ר ע כײ ר ר ע כ ע ר ב רַא פ ַא יװ ט ? י פ ע ג דיז
 -- ןעװעג קַאבַאט ןיא "סעקסנערעק, רַאפ) .סָא ר יפַא פ ַא קי ד

 .(ַָאטשינ --- "ונגיא,

 ןשיװצ רשוי ןלַאיצָאס ןופ רענרעק יד ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג זיא'ס
 בָארּפ רעטושּפ ןוא ריקליוו ןקיליווזיב ,טײקטרעּפמולעגמוא ןופ רענרעד יד
 עלַא טשלעפעג ןויכ ַא טימ ןבָאה עכלעװ ,ם י א נ ו ש ןוֿפ עיצַאקַאװ
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 ןרופ יד שריפעגּפָארַא ,ןטרָאק יד טשימעג ,טכַאמ רעד ןופ תוגווכ עכעלרע

 ;גולעגמוא ןדעי רעביא סנפיוה יד ןיא טכַאלעג ןוא ןגעװו עקיטכיר יד ןופ

 ןוא ןטײז סט ? ָא װ ע ג טָאה עכלעװ ,טכַאמ רעד ןֹופ גנַאג םענעג

 םעד טרעטײרברַאפ זיולב טפָא רעבָא ,טיײקיטכערעג עלאיצָאס ןטײרּפש

 .תו ר * ת ס יד טפיטרַאפ ,שַאמשימ

 טָאה סכענ ןוא געט עניימ ןכָאװ ענעי טּפעלשעג בָאה ךיא ױזַא יו

 ..ןדָאזיּפע ענעבירשַאב יײר ַא ןופ דליב יונעג ַא רענעײל רעד ןיוש
 ןוא תמא רעד עכלעו ןיא ,ןלַאַפ יײװצ ךָאנ ןעגנערב זומ ךיא רעבָא

 טשינ סײװ ריא ןוא ,שואי ןופ דנַאר םוצ םריפרעד ךימ ןבָאה תוריתס ענײז

 ןעו ;"קיטקעלַאיד , טשינ ןעוו ....טשינ ןעוו בורג ןופ סױרַא טלָאװ דיא יוז

 ןכות םצע ןיא תוריתס ןופ ףמ ַאק רע ד,-- טשיג

 -  .ףכַאו ןופ
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 נָאליּפע רעכעלמייחמוא רער .טנז

 ;ַאטעגנָא ךיז רימ ןבָאה טנװָא:ץרעמ ַא ןופ בײהנָא ןַא ןיא לָאמנײא

 ?רעכיֹוא יד ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ זַא .רוזַאב ַא טימ ץענרע ןײג וצ

 יד ןוא רעיוט רעד זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ןכש ַא ןדלָאמעג ךיז טָאה ,םידנכ

 טימ רעײמרַאטיור גנ ?ײטּפָא ןַא לייוו ,ןסָאֿלשרַאפ זיא סַאג ןופ ריטרעדָאפ

 .ןעגנוניוװ עֶלַא ןיא עיזיװער ַא ךרוד טריפ שארב "קורטילָאּפ , ַא
 .ךיא רעה -- ןטקודָארּפ;:זײּפש ,סיוא טזייװ ,טכוז עמ ---

 רימ טָאה סע .ַײנש רעקירָאיַארַאפ יװ ןעגנַאגעגנַא ןינע רעד זיא רימ

 ןבָאה דימ וװ ,טרָאד ןטרַאװ ןפרַאד זדנוא ףיוא טעװ עמ סָאװ ,ןסָארדרַאפ

 יד ןעמוגעגּפָארַא ןבָאד רימ !ןלַאפרַאפ -- רעבָא .ןעמוק וצ טגָאזעגוצ

 ןיב דיא ,העש עכעלטע רעבירַא ןענעז סע .ןטרַאװ ןביױהעגנָא ןוא ןעלטנַאמ

 טשינ ןיֹוש רודעצַארּפ עצנַאג יד לָאמַא זיא יצ ...קידלודעגמוא ןרָאװעג

 .?טריטסײרַא יװ ױזַא קימינמיא ןציז רימ ןוא ,רעכירַא גנַאל

 ײרעקױּפ עקרַאטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה טנװַא ןיא רעגײזַא 11 :םורַא

 ..ריט ןיא

 ?טרָאד זיא רעוו ---

 :;עט עכיכליה ַא טהעהכעד ריִא בָאה -- !טסַאלװ ַאיַאקסטעיװַָאס --

 .עמיטש:רַאנ

 ןרעביא ריז ןבָאה סע יװ ,ןענעפע וצ ןזיװַאב טשינ ריז טָאה ריפט יד |

 .רעײמרַאמיױר עכעלטע ןסירעגנירַא לעווש

 ,גנוטייצ רעד ןיא טעכרַא ךיא .זַא ,ןדלעמ וצ העדב טַאהעג בָאה ךיא

 ...ןזיװַאב טשינ סע בָאה ךיא רעבָא
 רענייא ןעירשעגסיוא טָאה --- !ןסַאּפַאז עלַא ערעייא רעהַא טזיײוו ---

 | .רעײמרַא יד ןופ
 :וצקע ןופ שימ ןפיוא .ּפָאק םוצ ןָאטעג גָאלש .ַא רימ טָאה טולב סָאד

 ףיוא רעקוצ רעניורפ ?סיב ַא ןוא טיורּב עװעזַאר קימש ַא ןגעלעג זיא רעמ

 .ןָאלג:ײט ַא ןופ לצטס א
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 םײרש -- !טשיג טײצ ןייק ןבָאה רימ ?ריא טעיזדורַאמ סָאװ ---
 .טַארלַאס רעד

 טעגסױװַא םיוק ךיא בַאה -- שיט ןפיוא ָאד ןגיל ןסַאּפַאז ענייש ---

 ...םלומרימ

 בַאב ןבָאה ,רעמיצסע ןיא ןײרַא ןענעז סקעז--ףניפ יד ןופ יירד

 רעכעליירפ ,רעקיכליה ַא ןוא ,שיט ןפיוא ןָאטעג קוק ַא ,לבעמ יד טכַארט

 רעשידיגנ ןיימ ןופ טיפוס ןכיוה ןרעטנוא ןסָאנעצ ךיז טָאה רעטכעלעג

 .הרייד

 מקַאהעגּפָא רענייא טָאה-- ?זדנוא ריא טלַאה םישּפט עכלעזַא רַאפ ---
 ?צעשעג ,ריא טנעז --- רעטלוש ןרעביא ןּפַאלק ןעמונעג רימ ןוא ןכַאל סָאד

 2נְתָא ייימ טוגמוא רַאפ טמענ טשינ .רעגולק ןייק טשינ ןייֵלַא ,רעגריב רעט
 טָאה -יא סָאװ ,ןטקודָארּפ יד ןריריוװקער זעמוקעג ןענעז רימ .טײקיצרַאה
 זדנוא זופ קזוח טשינ טכַאמ .ןשטנעמ יירד רַאפ געט ףניפ ףיוא יװ רעמ
 .גרַאװנסע רַאפ קנַארש רעיא ןוא רעלכײּפש רעיא טזײװַאב ןוא

 רעד רעטניה בוטשרעדָאפ ןיא ןענעפע ריא טנָאק קנַארש םעד --

 ירד רַאפ ןטקודָארּפ עניימ ןוא .טשינ רימ ןבָאה רעלכײּפש ןייק .ךיק

 ?ןגרָאפ ףיוא ןפיוק רימ ןלעװ ירפ ןגרָאמ .שיט ןפיוא ָאד ןגיל ןשטנעמ

 .'"סעקנערעק,, רַאפ ןגירק סעּפע ןעמ טעוװ בלעוועג ןיא ביוא

 בימ ַא .רוּפש רעדעי ןדנוװשרַאפ זיא טייקיטסול ןוא רעטכעלעג ןופ

 ןײז וצ ןעזעגסיוא טָאה ןינע רעד .ןעמעלַא טשרעהַאב טָאה טסנרע רעפ
 .ַאטעג יירשעג ַא לַאמַאטימ טָאה רעטשרע רעד רעבָא ,טרעלקעגפיוא

 .?זיוה ןופ םָאבעלַאב רעד טנעז ריא --

 ...סָאבעלַאב רעד .ָאי --

 רעד ףיוא קידנרעפשנע ,ץפיז ןיימ ןטלַאהנײא טנָאקעג טשינ בָאה'כ

 2 .עגארפ
 ןֹוא עדנַאמָאק א ןבע גענ רע טָאה = !רעלעקניוו עֶלַא ןיא טכוז --

 :טדערעגסױרַא ךעלכַאז רעקירעדינ ןָאט ַא טימ רימ וצ

 ןזומ ריא טעװ עמרָאנ רעד רעביא ץנוא ןדעי רַאפ זַא ,טקנעדעג --
 סױרַא ןײלַא טגייל , ןרעטשינ וצ זדנוא טרָאּפשרַאפ .ןרעפטנע גנערטש

 | !ןסַאּפַאז ערעיײא

 ..ןגרָאמ ףיוא טיורב טנופ ןייק טשינ בָאה ךיא --

 געג ריז ןוא ןָאמעג ײּפש ַא רע טָאה -- !ןרעװ סע לָאז יופט,, ---|

 :ןעװַאלסינַאטס ןיא ןהנעטנירַא ןעמ
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 ביוא ,!טיושזרוב יד יב ףַאלקש רעקיניזטסוװַאב:טשינ ַא טנעז ריא ---

 ןליװ עכלעװ ,דניירפ ערעייא -- ,זדנוא ןפלעה ֹוצ ןײגניא טשינ טעװ ריא

 2ַאב רעײא סטוג קידנשטניװ ,רעבָא .ןבעל רעסעב ַא ןפמעקסיוא ךייא רַאפ

 ןדגעוװּפָא טימרעד טעװ ריא .ןבָאה ײז ןסַאּפַאז עכלעוו זדנוא טגָאז ,סָאבעל

 ;לעמ רעיא .ןטקודָארּפ ןטלַאהַאבסיױא רַאט ףָארטש ערעווש יד םיא ןֹופ

 ?ןטלַאהַאב טניל סָאװ :טגָאז .עגיײז יװ ןטכַארטַאב רימ ןלעװ גנוד

 ָאטשיִנ רעמ ןיא בוטש ןיא , :טרעפטנעעג קידנעניײװ טָאה עיסַאטס |

 -  ."ןגיוא ערעײא רַאפ טגיל סָאװ ,סָאד יז

 ענג טָאה רעניײא .ןרעמיצ יד רעביא טזָאלעג ריז ןבָאה רעײמרַא יירד

 .רעמיצנעגַאװ סָאד טנפע

 2רַאפ:;נשינ ןופ ?יפעג רעטיב ַא .בוטשרעדָאפ ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 | .טקיגײּפעג ךימ טָאה גנוקידיילַאב רעטגיד

 ןקרַאפש ַא טימ ןסייטגפיוא ריש:גנַאגנײרַא יד ךיז טָאה לָאמַאטימ

 .טלַאטשעג עייג א ןעזרעד בָאה דיא ןוא טנַאװ ןיא פאלק

 ּפָאק ןפייא .לטנאמ רענעסירעגּפַא ,רעצרַאװש ַא .ליוויצ --- םעדיילקעג

 ףיוא .טצונעגּפָא ,ןבירעגסיוא ,ףָאטש:רעשופ ןצרַאװש ןופ ?מיירטש ןימ

 םינּפ רעד ןוא ...םקיב ַא ןעגגָאהעג ןקור ןפיוא םיא יב זיא ?קירטש
 2ארגעגגײא ןרעטש ןרעטנוא ףימ ,ןקַאב ענעלאפעגנייא םימ ,רעסַאלב

 ףרַאש סורַא ץלַא טזיּפשעגכרוד ןוא טשזגורבעגנָא טקוקעג ןבָאה ןגיוא עגעב

 :גנערטש ןוא

 *!ןרעװ טרעהעג ןוא טדערעג טשינ לָאז ריילטימ ןגעװ;;

 ולא וע ֶָמ

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ "טָאלויקַאס ,, ןשיּפיש ַא ןעזרעד בָאה דיא

 -- (+ןָאטעג גָאז א טשינ ביוא) ןַאפעג טכַארט ַא ןוא עיצולָאװעד

 *ו!טַארַאמ

 ןַײמ טרעקעגמוא רימ םורָא טונימ ַא ןיא טָאה שטנעמ רעד סָא ןוא

 עגעדַָאלעגנַא רענייטש ןוא יילב טימ רעטניה זַא ,ןביולג ןיימ ,דיירפ;םגכע?
 ןופ ןגעװ יד ףיוא ןענַאק םיאורב עזייב עלַא יד זַא .;ןוז יד שגייש סגקכַאװ

 -- רע ןוא ...שטנעמ ןופ -- טלַאטשעג יד ןקיטײזַאב טשינ עטכישעג רעד

 ,והובו וחות ןופ טמוק סָאװ .ץלַא זומ -- ןלַאעריא ענייז ןוא שטנעמ רעד

 .ןגיזַאב ןוא ןקיטײיזַאב

 ןַא ןופ לוק ַא טימ ממורבעגסױרַא טָאה -- ?ָאד ריז טרעה סָאװ -- ||

 .רענעמוקעג:ײג רעד ביל ןטרעטַאמעגסיוא
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 :רעײמרַאפױר רעטשרע רעקידנריפנָא רעד טרעפטנעעג טָאה םיא
 םהנעט ןוא ןטקודָארּפ יד ןגײלסױרַא טשינ לַאפ ןייק רַאפ ליוװ רע ---

 טניל סָאװ ,טיורב עציַאװש ל?קיטש סָאד רָאנ טגָאמרַאפ רע זַא ,קידתונשקע

 .שיט ןפיוא
 2ענסיוא קיטסַאה ריז טָאה סקיב רעד טימ ליוויצ ןיא שטנעמ רעד

 .טקיצײרקעגפיונוצ דיז ןבָאה ןקילב ערעזדנוא .רימ וצ םיירד

 ןלַארפש-טעלַאיפ יװ טקריװעג רימ ףיוא טָאה ןנייװש םוגימ יײװצ א

 .טמערַאװעג ןוא ןפכיולעג רימ ןטלַאװ

 ?רַא -עד טָאה -- קורשילָאּפ רבח ,םַאזקרעמפיוא ךייא ךַאמ דיא --

 .זיֹוה ןופ סָאבעלַאב רעד זיא סָאד -- ןדלָאמעג זייב ןוא ףייטש רעיימ

 ,עמיטשגבייל רעד ןֹופ ףורסיוא םעד טרעהרעד ךיא בָאה ךיילג ןוא

 :רעירפ יװ רערעטנומ ןיוש

 !שרַאכ !רעדניק .ןכַאמ טשינ ָאד רימ ןלעװ סעיזיווער םוש ןייק ---

 /ךֹופ םיא רעטניה .רעײמרַא רעד סױרַא ףכית זיא רעמיצ:ענַאװ ןופ

 .עקירעביא יד ןרעמיצ ערעדנַא ןֹוא דיק

 ?םיֹוא םֹוצ טנַאה ןייז טגיילעגוצ שירעטילימ טָאה "*טָאלויק:ןַאס , ןיימ

 יד טּבַאלקעגפיױנוצ שירעציפָא ןוא למיירטש ןייז ןופ רעטופ טענעבירעג

 ענעגָארטענּפָא רָאנ ,?וימש ןייק טשינ ךיא בָאה ןעזרעד עכלעוו ףיוא ,סיפ

 .לפַאנק עמורק מימ ןפעלביטש

 בָאה ,טקוקעגנַא ןבָאה ןגיוא עגיימ סָאװ ,םעד וצ הריתס רעדליוו ןיא

 :טרעהרעד ,ןרעיוא עניימ קידנבײלג טשינ ריא

 ףעגמוע ןײגַאב וצ סיוא לָאמַא טמוק זדנוא !רעגריב טקידלושטנַא ---

 2ַאיצַאכ ןופ ןגעוו יד ןרידופשוצסיוא טעטיסרעװינוא ןייק .םישעמ עטכער

 רעזדנוא ןײנכָאנ ןזומ ןוא ןעגנַאנעגכרוד טשיג רימ ןענעז עיצולָאװער רעל
 רעד וצ ןיב ךיא סָאװ ,טיירפ ךימ .ןטקניטסניא ענעפָא ןוא לכש םעגענייא
 סָאדלַא ןדנעוװצּפָא ךיא ןגעק הלװע יד ןזיװַאב ןוא ןעמוקעגנָא טײצ

 !סטוג

 קידגלײא ןיא ןוא גנוסירגַאב עשירעטילימ יד טרזחעגרעביא טָאה רע

 א .ּפערט יד ףיוא סיורַא

 ךיז ,טָאה -- !שטנעמ ַא רַאפ סע ןיא סָאװ !ַאקסַאב ַאקטַאמ --

 טקישענוצ טָאה טָאג .ַאװַאלסינאטס רעזדנוא טלמרומענ ,קידנעמלצ

 טינַאּפ ,ךיא ןצישַאכ וצ -- העש רערעװש ַאזַא ןיא ?מיה ןופ ךאלמ ַא
 !ןדייפ ערעײא ןעז וצ ןעװעג רימ זיא דעלניּפ יװ !יגָארד
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 .טנעה עניימ ןשוק ןפרָאװעג ךיז יז טָאה דיילטימ ןופ סולפוצ ַא ןיא
 | -- ןֹוא

 םָא- ןָאטעג רעדײלש ַא ,רעמיצ:סע ןיא ןײרַא ךיא ןיב ןַאד טשרע
 .טנאו ןיא םיורב עצרַאװש קיטש

 | .טרעמַאיעצ רעטיב לוק ןפיוא ריז בָאה'כ ןוא

 ןעיסַאטכ ןוא טָאלויקנַאס םייב טביילב השעמ יד ןעװ !רענעייל ,דָא

 םעד גנַאזענבול ַא .עדָא ןַא ןייז טזומעג השעמ רעד ןופ ןיז רעד טלָאװ

 .שטנעמ

 .גָאליּפע ןַא טָאה השעמ יד :רענעײל ,ךָאנ טרעשַאב טשיג

 .ןכש ַא טגיוװעג טָאה ,רימ ןיא ריט ,ןנעקטנַא טקגוּפ ,ּפערט יד ףיוא

 סלא רָאנ טגעקעג םיא בָאה'כ .רחוס ַא ,די ַא !קיטכיװ טשינ ?ןעמָאנ ןייז
 עג ַא סַאג "רעשישטייד , ףיוא טַָאהעג לָאמַא טָאה .רשוע ןַא ,ריבג ַא .?גנוי

 :וקעפס ַא ןעועג ,אמתסמס ,רע ןיא טציא .םידגב עקיטרַאפ םימ טמעש

 טימ בָאה ןוא טגװָא:ןטוג, ןגָאז םיא געלפ ךיא .עכָארג יד ןופ -- טנַאל

 ?עגסיוא טשינ רעשרעװ ײװצ ןייק ,עגליוו ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא םייצ ,םיא

 .ןּפיל עגיד עניײז ףייא ?לכימש ַא טימ ןפערט ךימ טגעלפ רע םגח ,טדער

 :בָאה דיא ;םיא ֹוצ ןײרַא רימ ןופ ןענעז קורטילָאּפ ןטימ רעײמרַא יד

 | .ןײגקעװַא טרעהעג םורַא 19 טונימ א ןיא ײז

 :ימש ןטימ ןֹוא רימ וצ ןײרַא ןגרָאמ ףיוא רעקיצרַאהביל רעד טָא זיא

 :רימ וצ טגָאזעג ךעלפעה ןּפיל עניד ענייז ףיוא עלעכ

 '?דךעלקעז יד ןעמענוצ ,יקסװערָאמ רעה ,ןביולרעד רימ ךָאד ט'ריא ---

 ?ל7?7רעלקעז עכלעוו --

 ןכוז ןעמוק ןפרַאד "סעשטשירַאװַאט , יד זַא ,טסוװענ בָאה ךיא ---

 ףךעלקעז ײװצ טקוררַאפ רעמיצ:ענַאװ ןיא ךייא יב ךיא בָאה ,טנַאיװַארּפ

 םָאה ריא ,טנופ רָאּפ ַא טגײלעגרָאפ ןרעג ךייא טלָאװ דיא ...רעקוצ טימ

 ...פנידרַאפ ךעלרע סע

 :ןבעגעגוצ לענש רע טָאה ,ןגיוא יד ןיא רימ קידגקוקגײרַא

 ףךיז ןענעק רימ .ןעמענ טשינ טסעװ ריא זַא ,סײװ ךיא !הלילח ---

 .ןטכענ ןופ טשינ
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 :ַאב ןיַאלרעד טנָאקעג ריא טָאה יװ ?ָאד דיז טוט סָאװ !ַאיסַאטס ---

 ?רעקוצ ךעלקעז זדנוא ייב ןטלַאה
 עריא ןיפ ןגירשעגסיירַא טָאה קערש .טמיײלעג יװ ןענַאטשעג זיא יז

 : | .ןגיוא עיולב ענעסירעגפיוא:טיירב

 .טגערפעגנ טשינ ריא יב בָאה ךיא ןוא טביולרעד טשינ טָאה יז --
 ,רעטַאװ ןסיגנָא ןביולרעד רימ ןטעבענ ןוא רעמע ןַא טיס ןירַא ןיב דיא

 /  .גגושײלרעסַאװ יד עילַאק טשרמולכ ןיא רימ יב לײװ

 ,רעמיצ:ענאװ ןיא קעװַא ןיא רע .רעמוטש ַא יװ ןסעזענ ןיב ךיא

 ןוש רע טנָאז ,ריפ רעד וצ קידנעיג ,ןוא ךעלקעז יײװצ ןגָארטעגסױרַא

 :ןּפיל ענַײז ףיוא עלעכיימש םעד ןָא

 ,ןײטשרַאפ טזומ ןוא דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ .ַא ךָאד טגעז ריא --

 ןיא ךייא רַאפ תעב ,הנכפ עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ ןענעז ךעלקעז יד זַא

 2ָאמ ייב ןַא ,טנעצָארּפ 99 ףיוא טסוװעג ךָאד בָאה ךיא ליײװ ,טשינרַאנ סע

 .ןכוז וצ ןגַאװ טשינ ,ןכוז טשינ סעשטשירַאװַאט יד ןלעװ ןיקסווער

 טשינ ןענעז, -- ןלַאפ עכלעזַא ןיא טגַאז ןעמ יװ --- ?ןרַאטנעמַאק ,

 .יקיטיוג

 וא ?סָאלװיקנןַאס , ןײמ ןכוזפיוא ךיא בָאה טפרַאדעג זַא ,סייוו דיא

 .ןליצרעד םיא גָאליּפע םעד

 -- רעבַא

 ישרעבקעעג ךימ טָאה -- ?"המקנ עכעלגעזרעּפ,; סע ןיא רשפא

 .ןייגרעביא סניימ לָאז ָאט -- קפפ ַא

 עי רַאפ טכַאמ רעד ןגעק ןכערברַאפ רעקיצניײא ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 יז
 .םיש וה

 .ןויסנ רעטצעל רעד טשינ ךָאנ רעכָא
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 .קווח ןוא קינַארט .טדזז

 תעב ,ץרעמ טפלעה רעטיײװצ ןופ געט יד ןענַאטשעג ןיֹוש ןעגעז סע

 טשינ טרעמיק םענייק ןֹוא ,תֹוחֹוכ עטצעל ענַיז סיֹוא ןעיג רעטניװ םעד

 ןצפיז עטצעל ענייז וצ וצ טשינ ךיז טרעה רענייק ,טײקגפלַאהַאבמוא ןײז

 רעד ןגעקטנַא ןעמַארפש רעטרעדנוה ןיא טסילפ ןבעל סָאד .ןשינעײװ ןוא

 ;טױרַא ,יינש םענעזַאלעצ סעּפוק ןלַארטש עריא ןגעקטנַא טגָארט ןוא ןוז

 רַאפ אדומ טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,רעגניפ עקידיירפ טימ םיא קידגעּפולַאק

 ןיא דעלעקניװ ענעטלַאהַאב עלַא ןופ ,טסארפ ןוא טלעק ןופ ןעלדָאנ יד
 ןיהוװ ,םוטעמוא ןופ --- רעמעדיוב ףיוא ,רעכעד ףיוא ,ןרעלעק ןיא ,ןפיוה
 ..טײקמערַאװ ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןַאק סע

 ירפרעדניא ןײנ םורַא ךיא רעהרעד געט עכלעזַא ןופ םענייא ןיא

 םענעבירשַאב םעד טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ריט ןיא ײרעּפַאלק עקרַאטש ַא
 .רעירפ געט עצרוק טימ טגװַא

 איאקסשעיװָאס, :רעהרעד ךיא "?טרָאד ןיא רעװ} :גערפ ךיא

 .ריפ יד ןפע ךיא ןוא ,?טסַאלװ

 ײרד ראי ַא ןופ שטגעכ רעגנוי א לעװש יד רעביא טםערפ לָאמ סָאד

 ..טנַאה ןיא עקפאפ ַא טימ .סקיב ַא ןָא .קיצנַאװצ ןוא
 ריפ שירדעבלַאז טמענרַאפ ריא --- .רע טגָאז --- ?עידטַאלישז ןופ ---

 | .עיציזָאּפסיד רעזדנוא וצ ןבעגּפָא סנייא טזומ ריא .ןרעמיצ

 םעד ןטערטּפָא ךיא לָאז ןעמעו רעבָא .ךיא גָאז --- ןרעג רעײז --
 | ?רעמיצ ןקירעכיא

 רימ יד טנפעעג רע טָאה ,עגַארפ ןיימ ףיוא רעפשנע ןַא טָאטשנַא
 י | | | :טגָאזעג ןוא

 | | !ןײרַא טמוק !רעגריב ---

 ;נור ַא טימ ,סקוװ ןקיזיר ןופ ןַאמ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה לעװש רעד ףיוא
 .קיצכעז רָאְי ַא ןופ ,ןגיוא עיורג:לעה ןוא דרָאב רעסייוו ,רעד
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 עװַאפַאװ ןוא ?קער ןװָאטַאװ ןצרוק ַא ןיא ןעװעג רע זיא ןָאטעגנָא
 ףיוא .לקער סָאד יװ רילָאק ןקיבלעז ןֹופ טשינ -- ןזיוה עטּפעטשעגכרֹוד

 ןעזעג טאהעג ןַאד ןיב בָאה ךיא עכלעוו ,לפַאטנַאּפ ענרעצליה --- סימו יד
 .םי גערב םייב רעשיפ ןגָארט

 רע סָאה טנַאד ןיא ,געז ַא ןגעלעג ןיא םיא ײב עצײלּפ רעד ףיוא

 ,רעמַאה ןסיורג ַא ןוא ,רעטלוש ןפיוא טגײלרַאפ ,קַאה ַא ןטלַאהעג

 םיא טפרַאד ריא ןכלעוו ,רעמיצ ןיא ןעניוװ םעוװ רעגריב רעד טָא ---

 טיול רעמיצ ןייק ןביילקסיוא .עיציזָאּפסיד רעקידנעמשלופ ןייז וצ ןבעגּפָא

 רַאפ טגיפעג ריא סָאו ּפָא טערפ ,טקיטכערַאב טשינ רע זיא גנַאלרַאפ ןײז

 .ןגרַאזַאב וצ םיא ביוחמ טשינ ריא טנעז גנורענרעד ןייק. רעמעװקַאב דיז

 - - םיא וצ ןדנַאװעג ןַאמרעגנוי רעד ריז טָאה -- ?טרעה ריא --

 .ר"סאוו םעראוװ ןייק וליפא ,טיורב ןסיב ןייק ןרערָאפ טשינ טפָאז ריא

 .סרעיײא זיא רעמיצ סָאד זיולב

 םיא טיִג -- רימ וצ ןדנָאװעג ךיז רעדיװ רע טָאה -- ריא ןוא --

 םעד רעטנוא טביירש .ןקעדוצוצ דיז סָאװ טימ ןוא ּפָאק ןרעטנוא ןשיק ַא

 .גננולײטּפָא:סגגוגיוװ ןופ רעדרָא

 .םניס ופ ש י ג ןעװעג ןיוש זיא סָאװ ,רעמיצ ןיא ןײרַא ןענעז רימ

 ףיוא טָאה רעניוװמימ רעיינ ןיימ ןוא ,טנעמוקָאד םעד טעמתחעג בָאה ךדיא
 .?ײנטָאמַארגעיג , :טגָאזעג ץרוק םיא וצ גנודנעוו רעד

 טי 2

 .ןשקע רעסיורג ַא זיא --- ?עיצידַארט,

 גיצ רעקיצניא ןײמ ןעװעג זיא סָאד -- רעמיצ םענעטערטעגּפָא ןיא

 טײהקנַארק:ןדלַאה רעשינַארכ ןיימ בילוצ זיא סָאװ ,טכיל:םורד טימ רעמ

 ךיא ןינ -- הריד רעצנַאג רעד ןיא טקנוּפ:ץיז רעכעלטנגייא ןיימ ןעװעג

 הריד רעד ןופ ײסַאבעלַאב , ןרַאפ רעבָא ,רעגָאז:העד ןייק ןעוועג טשינ ןיושי
 ײמ שיט ןפיוא טכַארבעג טָאה עיסַאטס תעב ןֹוא .טליפעג ךיז ךיא בָאה

 ,ס ? 8 ר ע ד ךיא בָאה ,(םעניורב )רעקוצ ןוא (ןצרַאװש) טיורב ןוא

 =רַאֹפ םיא } | מס ךיא ןוא "חרוא ,, ןַא דיז טניפעג ךַאד ןיימ רעטנוא זַא

 : ..יפ זָאלג ַא ןגייל

 'ןתמא יד וצ תוריתס,, הרדס ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןוא
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 :ּפָא ןיק קידנרעהרעד טשינ ,ןוא ריט ןיא טּפַאלקעגנַא בָאה דיא זַא

 :לוק טגערענפוא ןא טכליהעגּפָא טָאה ,לָאמ טיײװצ ַא טּפַאלקעגנַא ,ףור

 טלישז ,, ןיימ ךַאד זיא'ס ?רימ ריא טרעטש סָאװ ?סע טּפַאלק רעװ ---

 | .(*!דַאשטשַאלּפ

 ?ײט זָאלג ַא ןעקנירט ריא טעװ רשפא ---

 םָאװרַאֿפ ןוא ?ײט ןַאלג ַא ןעקנירט טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ ---
 ?ןגײלוצרַאפ סע רימ רעד רעטניה ריא טייטש

 :ילברעביא ןַא ךיוא ןיא ריט ןיא ןּפַאלק זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רימ

 יט ועקנירט ןגעװ ןוא ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאב עטבעלענּפָא ןופ ץכעב
 "!טקנירט , :ןגָאז ןוא ןעגנַאלרעד ראג .| ד ע ר טשינ ןעמ ףרַאד

 ןעגנולדנַאהרעטנוא ;ןגָאז סע ןײלַא רע טעװ ,ןלעװ טשינ רענעי םעוו

 !ת 0 א ;דלָאג יװ קיטכיר ..."ןכערּפשעג:ןַאלַאס , זיֹולב ןעגעז

 2עק א ןיא -- רעקוצ ?סיב ַא ןוא יימ זָאלג ַא טכַארבעג בָאה דיא זַא
 רעטכעלעג ןצרוק ַא פימ ןוא םלכיימשעצ ריז טסַאג ןיימ טָאה -- קעשיק

 :ןָאפעג גערפ ַא
 ?רעפילבלַאה ןיא ןעקנירט רימ ?ייט ריא טקגירט סעקשילעק ןיא --

 :ןבעגעגוצ ,רעקוצ םעניורב םעד קידנעעזרעד ,ןוא םעקיבוק עקיד

 ?ןירַאב ,טשינ רימ ריא טניגרַאפ ןסײװ ןייק ---

 ביוחמ .שיט ןיימ ףיֹוא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךייא טימ ?ייפ דיא = }

 ןיב -- טכַאמ רעד ןופ טרעהעג בָאה ךיא סייוו יװ --- ןרעגרעד וצ ךייא

 | ."טקימכערַאב , טשיגרַאג טימ ןיא גנורעדַאפ רעיא ןוא .טשינ ךיא

 =עגרעביא ךימ רע טָאה -- "גנורעדָאפ ,, ,?טקיטכערַאב , ,"ביוחמ,

 ןבילבעג ןיִב ךיא ...ןגיוא עסיורג יד ןיא האנש רעפרַאש ַא טימ טמירק
 ןעזעגסיוא טלָאװ סָאד -- קילּפער ןיז ךָאנ םיא ןופ ןײגקעװַא לײװ ,ןייטש

 =וַצ ןשכירעגמוא ןפשרע םייב םיא ןכַאמ ןוא ףירגנַא ןייז ןופ ןפיױלטנַא יו

 --- "ןברק,, ןייז רַאפ --- ךיז ןוא *רעפיײרגנָא , ןרַאפ םיוטשנעמַאז
 .טזָאלעג טשינ ץושטסבלעז ןופ טקגישסניא רעד רימ טָאה סָאד
 .ײמ יד ןעקנורטענסיוא ןקולש יידד:ײװצ טימ טָאה רע
 ?ךָאנ ריא טליוו ---

 !?ךָאנ ,, ךיא ליװ יאדווא ---

 .יט זָאלג 2 לדנעק ַא ןיא טכַארבעג בָאה ריא
1 

 =וצ} :ןעװעג טשונ ןאד זוא גנונעכוװצאב רעדנַא ןײק -- ץאלפניוװ (*

 .ןפורגַאב עטבעלעגּפָא יוװ גנאגמוא ןופ ןדנוװשראפ זוא "הרוד , ,"רעמ
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 .טשינ רעמ ךיא בָאה רעקוצ ןייק --
 :םיוא ,ןבױהעגנָא רעטכעלעג ַא טימ רע טָאה -- ץירּפ רערעײט --

 סָאװ טיהרעגעמעבעגמוא טשינ רימ טלײצרעד -- טרָא ןופ קידנעײטש
 ןַא ךייא ייב כַאמ וצ רעדרָא ןײק .טשינ טָאה ריא סָאװ ןוא טָאה ריא

 -יא ליװ ןבעל ןֹוא ןבעגעג טשינ לײװרעד רענייק רימ טָאה גנוכוזרעטנוא

 טוורּפ ןוא טשינ ךיס טכַאמ הטוש ןײק רַאפ רעבָא .םולשב ךייא טימ

 .ַאפ , רעײא ןיא רעקוצ רעניורב קעשילעק רעד זַא ,ןרערנייא טשינ רימ

 .ןביילג טשינ ךייא לעװ ךיא ."קָאי

 לדגעק ןופ ייט םעד ןּפוז ןעמוגעג ןוא טכַאלעצ ךעליירפ דיז טָאה ר ע

 ,לנדעק סָאד ןעמענוצ ןעיסַאטס ןטעבעג ןוא רעמיצ ןופ סױרַא ןיב ךיא

 .קעשילעק םעד ןוא זָאלג םָאד

 ?גווראפ טגעופעג ןכש ןײמ טָאה -- ?ןירַאב רעד זיא וװ ןוא ---

 ?ןפערפ ךיז ריס טיס רעמ טשינ ליװ ?טקידײלַאב ךיז טָאװ רט -- םרעד

 ,ןבײלג םיא טלָאזעג ?ןָאטעג םיא ךיא בָאה סָאװ !שטנעמ רעגדַאמ ַא טָא

 ?רעירָאטטלַארּפ רעקירעגנוה ַא ןיא רע זַא

 :רעעג קיטכירפיוא ןעזעגסיוא טָאה רע זַא ,טלייצרעד טָאה עיסאטס

 ןוא רימ ןַײז טנפע רע זַא ,טרעהרעד ךיא בָאה םורַא עלײװ ַא ןיא .טרעג

 ,ךימ קירגעעזרעד ,ןוא ?עװש רעד ףיוא ןײטש ןכילבעג זיא רע .עניימ

 | | :טגָאזעג ?ימש

 ךיא ?ןטײקשירַאנ ךיא דער רשפא .ןײב טשינ טײז ,ץירּפ רבח --

 ןענעז ןשטנעמ ערעטצניפ .גנויצרעד ןוא גנודליב רעיא טשינ ךָאד בָאה

 .ךייא ןבעג רימ

 ?רַאפ ריא --- ןָאפעג גערפ ַא םיא ךיא בָאה -- ?ריא טליוװ סָאװ ---

 !טגָאז ?סעּפע טגגַאל

 :ןקרסױרַא ,ןוא -- !טוגמוא רַאפ טשינ טמענ !רבח ןידָאּפסַאג --

 :רַאפ ,ןײרַא רעיא עמַאס ןיא טגָאזעג רימ ֹוצ רע טָאה ,ּפָאק ןייז קיד

 :טנַאה רעד טימ ?יומ ןייז קידנלעטש

 םענײלק םֹוצ ילכ זיא'ס רעסַָאװ א ןבעג ריס ריא טעװ רשפא ---

 :שַאלפלישז רעיא רעביא ןריצאּפשמורַא טשיג רימ ךיז טליוו'ס ?דךיורבעג

 :דנעטשרַאפ .ןקיקוצנָא סיוא דימ ןדיימ ןעיורפ יד זַא ,דָאד עז ךיא ...דַאשט

 קַאה ןיימ טימ ןוא ןלזג ַא ,טידנַאב ַא ןיב ךיא זַא ,רָאד ןעניימ יז :ךעל

 לעװ ךיײא ןוא ,רעטעברַא ןַא ,רעלסעט ַא ןיב ךיא רעבָא .ּפעק ךיא קַאה

 טנעז ריא זַא ,עז ךיא .ָאפ טשינ הלװע ןייק -- טָאג טיהַאב -- ךיא
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 ףשטנעמ ענימ יװ ןימ רעדנַא ןַא ןופ םנה ,שטנעמ רעקיצראה ַא ראג

 ...דניירפ א ןײז ךייא לעװ ךיא ןוא ןָא רימ םיורט ,קיאור םייז רעבא

 2ענ יד ןטכיולעג בופשרעדַאפ רעלעקנוט ןיא רימ יב טָאה רעדיוו

 .םדא:ןב ןטלַארטשעצ ןופ טלַאטש

 יד טקידנערַאפ רע טָאה תוטשּפ רעכעלשטנעמ ןופ דרָאקַא ןַא יװ ןוא

 :עינַאפמיס

 ?ילכ זיא'ס עכלעו א ןבענ רימ ריא טעוו ---

 :יצ ןטירד ןפ טכַארבעג ןוא ןיטש טונימ ַא טזָאלעג םיא בָאה ךיא

 .ײלעצרַאּפ ןסייוװ ןופ רישעג דנור ַא רעמ

 !ריא טָאה טָא --

 רע טָאה -- !טיײקניש ַא רַאפ סָאװ !למיה ןיא רעטָאפ ,וד דַא --

 דיא טלָאװ ןופרעד .טנעה עדײב טימ ילכ יד קידנעיירד ,טרעדנוװעג ריז

 ו5 ןיוק , ..סעקשורטַאװ טימ ןסיברַאפ ןוא שטשרָאב ןשיניַארקוא ןסעגעג

 !תמאב ,דָאש ַא ?טשינ ריא טָאה לּפעט םענעמ

 !לּפעט םענעמייל ןייק טשינ בָאה ךיא ---

 ..!טלעוו ןימ ַא טָא ...ײלעצרָאּפ ןיא ןסיּפ ןעמ טעװ ...ןלַאפרַאפ ,וג ---

 סָאװ ...ריפ רעשכַאמרַאפ ןייז רעטניה ןיֹוש ךיז וצ טדערעג רע טָאה --

 / :עג קידנבָאה טשינ ,דלַאג ןֹופ ןוא רעבליז ןופ ןכַאמ יז ךיורבעג ַא רַאפ

 !םייל ןוא ךעלב גונ

 .טנורג ןיא --- ךיא ןוא ,םישדח דַאד ןײמ| :רעמגוא ןסעזענּפָא טלָאװ רע

 19 דניירפ ַא א ןברַאװרעד טלָאװ ! -= שטנעמ רעמַאזנײיא ןַא ,ןעמונעג

 טָאה ןוא ןטַאש רערעשצניפ ַא טנורנּפָא ןופ ןכָארקעגסױרַא רעבָא זיא
 טָאה -עכלעװ  ,ט יי ק ב ע 5 ש ט נע מ ןופ טקַאטנָאק םעד םרעטשעצ

 טניוװעג רימ ןבָאה גנוניוװ רעד ןיא .ןלעטשנייא זדנוא ייב ןבױהעגנָא ריז
 סרעטָאפ םעד ,דניקרעטסעוװש ַא ןעװעג זיא עטרעפ יד .טרעפעבלַאז
 -תמחט ןוא תוריתס עפרַאש שימ שטנעמ ַא .ענימ ,רעטכָאט א םרעשסעווש
 ןעמַאמ ריא ןופ .קיביסּפ "רעקידרעקיוה,, שממ --- רעטלּפירקרַאֿפ ,םעד
 2סיניפ ַא ןעמעגרַאפ וצ טעיַאטסעג טלָאװ סָאװ ,לכש ַא ַא טנשריעג יז טָאה

 ץרַאה ?דיא ןַא --- "רעטלַא לקנָא, ןביל םעד ,ןטַאט ןופ ;ןטסַאּפ ןשירעט
 !*רעכַאמעקשטנעח, רענליװ ןקיזָאד םעד ןופ טָאה סָאװ ,טייקכעלרע ןוא
 ריא ןעװעג זיא עגימ ."ןאס רויפפ | ע מ ? ט ג ע ש ז ד ַא טכַאמעג
 :ָאװער , ַא :ןסיײהעג טלמעד טָאה'ס ,יידנוב , ןופ דילגמימ ַא ןבעל ץנַאג
 טייקבעלרע ,רעטסינימ ַא ןופ ?כש ,עיצולָאװער ןופ ןעעדיא ."עקרענָאיצול
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 :נעש ןֹומ ּפיט ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה -- טינש ןשיטירב ןופ םייקלדייא ןוא

 ,טייקכעלנעזרעּפ רעטרעטיילעג רעטסרעביוז ,רעטס

 ,טַאטשרַאװ םייב ָאד טָא טפיוקרַאפ סעקשטנעה יד רעבָא ןעמ טָאה
 :ַאװלַאב , סעשטיוװעקשיטפ ןבענ ,סַאג "רעקָארט ,, רעד ףיוא) ,?מערק ןיא

 עטרעטיײלעג ערעביוז רעזדנוא ןעװעג ןזיא ןירעפיוקרַאפ יד ןוא ,(?סענ

 ןיא ןעלדנַאה לײװ ,ןטלַאּפשעג רעטקַארַאכ ריא ךיז טָאה .טייקכעלנעזרעּפ
 געלפ ךיא ןוא .רעגריבניילק ַא ןכַאמ ןשטנעמ ןופ ןומ סָאװ ,רודעצָארּפ ַא

 רָאּפ ַא טימ רעגניי רימ רַאפ זיא יז) ןרָאירעדניק עירפ יד ןופ ריא ןיא ריז

 :רַאפ וצ יז ןרעמש רימ ןגעלפ סָאװ ,ןכורּפשרעדיװ ףיוא ןסױטשנָא (רָאי

 .ןשינעעשעג ןוא ןשטנעמ וצ גנויצַאב ריא ןרעלקרעד ןוא ןייטש

 ןגרָאמירט ןטשרע ןכָאנ דיא בָאה געז ןוא קַאה רעד טימ ןכש ןיימ וצ = |

 - ....םפַאשביל ןוא יורטוצ םימ ןעגנורדעגכרוד ריז
 העש רעטשרע רעד ןופ ףכית גנויצַאב ןיימ טָאה ןעיורפ יירד יד ייב

 ןטלַאהעג גנַאל ןופ ךימ טָאה יורפ ןיימ .טייקנדירפוצמוא ןפורעגפורַא

 ,טנַאה רעד םימ ןָאט ךַאמ ַא טגעלפ ןוא רָאיזַאטנַאפ ןקילײװגנַאל ַא רַאפ
 ?קַארּפ ןגעוו דער ךיא סָאװ ,סָאד ןרעהוצסיוא קיטיונ רַאפ קידנטלאה טשינ

 רעתמא ןופ רעגערט ַא רימ ןיא ןעזעג טָאה ַאװַאלסינַאטס .םינינע עשיט

 ןַא ןעניפעג לַאפ םעד ןיא ךיוא טָאה ןוא עביל:ןשטנעמ "רעּכעלטסירק,

 עקיביילג:ףיט ַא ןעועג זיא יז .ךירטש:רעטקַארַאכ ןקיבלעז ןופ קורדסיוא

 ?טָאג ַאזַא טנידרַאפ יצ ...רעבָא ,טרינַאּפמיא ריא טָאה סָאד ןוא ןילױטַאק

 "עכעלטסירק, עפיט ַא ,קַאה רעד טימ שטנעמ רעד יװ ,קיװעשלַאב רעזָאל

 ּבָאק ןטימ טלקָאשעג ןסָאלשַאבמוא טָאה עיסַאטפ ןיימ ?םיא וצ גנויצַאב

 .טַאהעג טשינ רעפטנע ןייק ןוא

 !ענימ ןכָארקעג זיא 'יטנעוו יד ףיוא , שממ

 :ָארּפשעגסױא ןַא זיא --- טהנעטעג יז טָאה --- יֹוג רעטלַא רעד --

 וצ ךיז טסיצַאב ֹוד וא ,ר עי רַא ט ע 5 ַא ר פ ג ּפ מ ו 9 רענעכ
 טשינ ןרעו טרעלקרעד ןָאק סָאד .רעטעברַא ןקיניזטסוװַאב ַא וצ וװ ,םיא

 טײקיטליגכײלג ןייד טימ ,סעצַארמעַא רעשיטילָאּפ ןייד טימ יװ שרעדנַא

 ןײטשרַאמ סע טסגעמ ..ףמַאקסַאלק ןקיניזטסוװַאב ןופ םיללכ יד וצ
 ןופ ןכיב ןײד ןטלַא םעד ןבענוצּפָא טײקטײרג ןייד רעבָא ,טשינ רעדָא
 :ַאמעלָארּפ ןופ אנוש ַאזַא טקנוּפ זיא רע סָאװ ,םעד ןיא טלצרָאװ ליומ

 ...וד יװ רוטַאטקיד רעשיר

 יפסלָאז ןרעמיצ יד רעכָא ,רעקוצ ןוא טוורב טימ ייט םיא ביג ,אלימ ---

 !טעפיב ןופ ןפעלשסיורא סעּפע ןוװרּפ טשינ טכאנייב לָאז רע זא , ןראּפשראפ
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 ןקיצניא ןיא טצעזַאב רעטלַא רעד ךיז טָאה ,טליײצרעד ןביוא יװ

 יד ןוא רעמיצ ןייז ןשיװצ .טגָאמרַאפ טָאה .הריד יד סָאװ ,רעמיצ:םורד

 ןגרָאזַאב וצ ידכ ןוא ,דעמיצרעדָאפ לקנוט .ַא ןעוועג זיא יירד עקירעביא

 רעמיצסע םוצ ריט ןיא טקעשיכרַא רעד טָאה ,טכיל לסיב ַא טימ סע

 : | ַא 5 ג טימ ןעמַאר טלעטשעגנירַא
 פיוט ַא רַאפ ןזיװַאב ןעמַאד עניימ ךיז מָאה ריט "ענרעזעלג ,, יד טָא

 :טייב ַא ןכַאמ וצ ןסָאלשַאב ךיא בָאה העּפשה רעײז רעטנוא ןוא ,רַאפעג
 ?סע ןיא --- ץלַאה ןופ ריט ןייז ןוא םיא וצ ריט ענרעזעלג יד ןלעטשנײרַא
 דעלרעװש ?סיב ַא ןעזענסיוא רימ טָאה עיצַארעּפָא עקיזָאד יד .רעמיצ

 ןטײקירעװש ןָא בָאװ ךיא רעבָא ,רעגניפ עשיטנעגילעטניא עניימ רַאפ

 :גירא ץילָאה ןזיולב זטימ ריט ןײז ,רעמיצסע ןופ ריט ןיימ ןעמונעגּפָארַא

 ;ליה יד ןכַאמרַאפ זַא ,טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ןַאד ןוא ...רימ ֹוצ טלעטשעג

 .ןכַאּפוצ ,ןגעזוצ ,ןעלבוהוצ יז ןומ ןעמ !טשינ ךיז טזָאל ריט ענרעצ

 טלָאװ ,ןפלעה וצ רימ השקב רעד טימ םיא וצ ךיז דנעװ ךיא ןעוו
 :רעװש ַא יװ םיא ןגעק טליפעג ךימ בָאה ךיא רעבַא ,ןַאטעג רשפא סע רע

 רעד םורַא עּפָאס ןוא ץיוש ךיא יװ ןעזרעד טָאה רע זַא .רעטקידניזרַאפ

 ,רַאפ טמוק ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ תליהת רע טָאה ,ריש רענרעזעלג

 ןרָאװעג םיא זיא ,ריט ןייז ןּפעלשּפָארַא ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעו רעבָא

 ןוא ;ףירגנָא ןייז ןגעק סנבעל ערעזדנוא ןרעכיזרַאפ ןיא םיײג ָאד זַא ,רָאלק

 ...ןרָאצ ןוא םולב טימ ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא עלעה עניײז

 ?סיוא טשינ ,רעלנעוואבמוא גנַאלנחעש ןסעזעג ,דיז וצ קעװַא זיא רע

 קירוצ טגעח עטקיטולבעצ טימ ןיוש בָאה ךיא תעב ,רימ וצ ךיז טיירדעג

 | .םרָא ריא ףיוא ריס ןייז טקעטשעגנירַא

 םעד טשיוװעג ןוא עיצַארעּפָא עקיזָאד יד טקידנערַאפ בָאה ךיא זַא
 ןיא ,רעגניפ עשצַארעצ יד ןופ סנּפָארט:מולב יד ןוא ןרעטש ןופ סײװש
 | ;ןרֿפָאמעג ןוא רעטצנעפ םייב סױָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא קיטסַאה רע

 ףיא זַא ,קערש םיוא ןפָאלש טשינ ןזומ ןיוש ריא טעװ טכַאנ יד --

 חירטמ ףיז ריִמ טיִס ריא םעװ ירפ ןגרָאמ .ןטכעשסיוא ןעמעלַא ךייא לעװ

 טײהנזעװגָא ןײמ ןופ רייא ?עװ ךיא ןּוא !"?עידמָאלישז , ןיא ןיז
 .ןעיירפַאב

 ןופ חגווכ עטסדנימ ןייק טשינ בָאה ףיא ?ןייא ךייא טּלַאפ סָאװ --

 :טייחרעטנוזעג .ָאד ףייא ניו .ןעײרּפַאב וצ דיִמ דייא

 טשיג ווא סע ןעװ ,ןביֿפמרַאפ טשינ ךיא טלָאװ העש ןײא וליפא --
 רַאפ דיז ןקערש סָאװ ,סעקנירַאב ערעײא רַאפ .ּקידנגער ןוא טלַאק ןהיורד

263 



 רעבָא .תוירהא ןגָארפ וצ ביוחמ טשינ ריא טנעז ,געז ןוא רעמַאה ןיימ

 ..ןעמעטָא טשינ ךיא ןָאק ךייא טימ ךַאד ןייא רעטנוא

 .טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז רע טָאה ייט ןופ

 :לעװ ,"?עידטָאלישז, םוצ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג רימ זענעז ירפרעדניא

 =עג:קײטּמַא םלַאגעס רעביא סַאג רעקָארט ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רעכ

 טמעמָּאעג ךיז טָאה סע ,גָאט:סגנילירפ רעקידיירפ א ןעוועג זיא סע .טפעש

 ױזַא ןעװעג רימ זיא געז ןוא קַאה רעד םימ רעטְלַא רעד ןוא ,טכײל ױזַא

 ןײגקעװט טשינ לָאז רע ,שהנעמעגניירַא  םיא ןיא בָאה ריא } .ןצרַאה םֹוצ

 -- ןוא םרעפטנעעג טשינ ןוא טמורבעגרעטנוא סעּפע טָאה רע .זדנוא ןופ

 םוצ קידגעמוקנײרַא ,ןעװ ,סורדרַאפ ןוא שודיח ןיימ ןעוועג זיא סיורג 0

 :נעניײװ ַא טימ ןביוהעגנָא ןכש ןיימ טָאה ,*לעידטָאלישז, ןופ קינלַאשטַאנ

 :שָאלּפלישז .רעד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ ןביולרעד םיא לָאז ןעמ ןטעב ?לוק קיד
 ןַא ;םיא טלדנַאהַאב עמ ױזַא יװ ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק רע זַא ;דַאשמ

 .ןכײלגסַאד ןוא רעבױרגטכַאנ ַא יו םיא טכַארטַאב ןעמ

 םשינ ןוא ,ןרעיוא עניימ קידנביולג טשינ טושּפ ,ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ...טרָאװ ַא ןדערסיוא טגָאקעג
 גערפ ַא ךימ טָאה -- ?זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד ןײלַא טנעז ריא ---

 :עלטע רָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעועג זיא סָאד .קינלַאשטַאנ רעד ןָאטעג
 םטקעטשרַאפ ןוא טסוּפ ןעועג םיא יב זיא ?לברַא ןייא .קיצנַאװצ ןוא עכ

 רע טָאה טנַאה רעקניל ,רימ טנייש --- רעקיצנייא רעד ןיא .ענעשעק ןיא

 ..שיט ןרעביא טּפַאלקעג םַאזננַאֿפ ןוא טפיטשיילב ןרעװש ַא ןטלַאהעג

 ףןרָאצ ַא ןופ גָאזנָא ןַא יװ ןעזעגסיוא רימ ןבָאה ןעגנונעװַאב ענײז

 | : - : י ...ךורבסיוא

 ךיז טָאה רע .ןרעפטנע וצ ןזיֹװַאב טשינ ךיא בָאה עגַארפ ןייז ףיוא .
 רעקיצנײא ןייז רעביא םינּפ ןרעגָאמ ןסַאלב ןפימ שיט ןיא :טרַאּפשעגנָא

 ןעקנומ ןטַאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ענירג'.ענייז .טערומשזרַאֿפ ,טנַאה
 :טרעטסילפעגסורַא ןוא האנש ןופ

 ףיוא עגַאלקנָא ןַא טימ ןעמוק לָאמַא רָאנ טעװ רעגריב רעד ביוא --- 7
 . ןייק ןבײלברַאפ טשינ העש ןייא ןופ ךשמ ןיא טעװ ,גנולדנַאהַאב רעטכעלש

 ?שיסור טײטשרַאפ ריא ....דַאשטשָאלּפ רעצנַאג רעד ןיא ךייא .ןופ רכז

 :ענליוװ רעיא יװ סעיטסעב עכעלנע:ןשטנעמ עכלעזַא טימ ריז לעװ ךיא

 ...ןיז עשיטניה ,ןעװעינַאמערעצ טשינ גנַאל ,ןריוב

 .םירבא עלַא טימ  ןרעטיצ ןבױהעגנָא בָאה ריא
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 ףעג ךיא בָאה -- ?סטכעלש ַא רַאפ ןָאפעג םיא רימ ןכָאה סָאוװ ---

 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא ןיא קינלַאשטַאנ רעד רעבָא ,ןעלמַאטשסױרַא טװורּפ

 עלַא ןלַאפעגמוא ןענעז סע ןַא ,ױזַא שיט ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא טָאה ןֹוא טרָא

 .םירישכמ

 יװ ּפָא ךיז גָארפ !ןעזנָא טשינ רעמ ףוצרּפ ןייד ןלָאז ןגיוא עניימ ---
 !סיפ ענייד ןגָארט ךיד גנַאל

 ףיֹוא ךיז ןוא דנַאטשנגעק ןרעװש ַא שיט ןופ ןביוהעגפיוא סָאה רע

 / ,ןיולב קנעדעג ןוא טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז בָאה ךדיא .ןטסַאמרַאפ רימ

 ןימ ןטלַאהעג רעטלַא רעד טָאה ריט רעד ןופ םייז רערעדנַא רעד ףיוא יװ

 .ןקיאורַאב טווורּפעג ךימ ןוא טסורב ןייז ייב ּפָאק

 טּפַאכעגרעביא , ,טפור ןעמ סָאװ ,ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא
 =עצ ריז ןוא ךיז ןופ ןָאפעג סיוטש ַא ןטלַא םעד ךיא בָאה "םעטָא םעד

 :ןגירש

 ,ןגָאז םיא טעװ ריא ןוא ,קינלַאשטַאנ םוצ ןײגנײרַא רימָאל ןיוש ---

 ףיוא דיז ןגָאלקַאב ֹוצ םנורג םוש ןיײיק ןבעגעג טשינ ךייא בָאה דיא זַא
 .ךיא ןגעק ןעגנולדנַאה עגיימ

 ןלעװ קינלַאשטַאנ םוצ ,רעגריכ, ץרַאה טמַאלפעצ רעיא ּפָא טליק ---

 | !ןײגנײרַא ס ש י ג קירוצ רימ
 ?םילובלב יד רימ ןופ ןעמענּפַארַא טשינ ריא טליװ סָאװרַאפ ---

 םנֹוא ריס טָאה ריא זַא ,ןעניימ קינלַאשטַאנ רעד טעוו סנטשרע ---

 רע זַא ,ןסיו ריא טפרַאד ,סנטייװצ .ךעלברעק עכעלמע טימ טפיוקעגרעט

 פא וצ האנש ןײז ,לַאנובירטנעיַאװװער ןופ דילגפימ רענעזעוועג ַא זיא

 יװ ןױיציפָא טסיש רע .טייקיריגטולב רעכעלקנערק טימ ךיִז טצענערג ןריצ
 פא רַאּפ ןײק טנַאה רעד רעטנוא קידנבַאה טשינ ,ןוא .סעקטַאּפָארוק

 טגלַאפ ..ּפָאק רעיא וצ ?יוק עטקנעברַאפ ןיז ןזַאלסיוא רע ןַאק ,ןריצ

 ּפָאק רעיא זענַאק סיפ יד ןמז:לכ ,ןענַאדנופ ןגָארטּפָא ךיז רימָאל ןוא דימ

 ..טָארד ךייא סָאװ ,הנכס רעד ןופ ןרעטייוורעד
 טּפעלשעגסױרַא טעמכ ןוא טנַאה רעד ײב ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע

 .ןריקַאטַא רעריוו ןביױהעגנָא םיא ךיא בָאה ןסיורד ןיא ...ּפעדט יד ףיוא
 ...ןסיװעג ןוא דנַאטשרַאפ טימ שטנעמ ַא ןייז וצ סיוא טעז ריא --

 קידנלײצרעד ,ןצרַאװשרַאפ וצ ךימ ױזַא ךיז יב טלעופעג ריא טָאה יו

 ?ךייא יבנל גנריפפיוא ןיימ ןגעװ םירקש

 א רדַאד ַא ןעמוקַאב ןרָאי עניימ ןיא טעװ ריא זַא !ןַאמרעגנוי ---

 ועלטימ ןָא טמענ ןעמ יװ ןעזרעד ןוא גָאטימכָאנ ןטלַאק ַא ןיא ּפָאק ןרעב
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 ?2ַאב ןרעװ םירישכמ:סטעברַא ערעײא ןוא ,ןטקניטסניא:ביור ערעייא ןגעק

 טשרע ןַאד ריא טעװ ,הלזנ ןוא החיצר ןופ ןטנעמורטסניא יװ טכַארט

 ןא ר ק ש ןיא סָאװ ןוא ת מ א ןיא סָאװ ןײטשרַאפ וצ ןסקַאװרעד
 רעמ רימ ןבָאה ?ײװרעד ..ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנויצַאב עכעלגעט:גָאט יד

 ,שטגעמ רעטכעלש ןײק טשינ טנעז ריא .ןסעומש וצ סָאװ ןגעו טשינ

 ,לַאנ |א טולב ןוא רעסַאװ ןרעװ ןסָאנרַאפ ךס ַא רָאנ טעװ סע רעבָא
 ת מס א ןיא סָאװ ,םעד ןגעװ ןטכַארפ ךיײלג עדייב ןלעװ רימ רעדייא

 !קרַאטש ןוא טנוזעג רימ טײז .ר ק ש יא סָאװ ןוא |

 ןופ -עטסיולק םייב סַאג רעקצינדור ףיוא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז רימ

 געװ םעד ןפיױלרַאפ רענעײל םעד ןוא רימ זומ ךיא ןוא ,?עקיליײיה עלַא

 :םישרח יירד:ײװצ ַא ףיוא

 "םעקַאיסָאב יד ןופ קידנעײג ,ינוי ןיא ענליו ןשילוּפ ןיא ןיוש

 ,םטבער ךיז טיצי סָאװ ,טנאוו רעביוטפ רעכיוה רעד ייב ךיא בָאה ,סַאג ּפָארא

 טימ ראוטַארט ןפיוא ןפעזעג זיא רע ...רעלטעב ןטרעקיוהעגנייא ןַא ןעזרעד

 :ענג לימש ַא ןעגנַאגרעד ןיא רעיוא ןיימ וצ ןוא ,"?כיבטעבעג ,, ןיילק ַא

 "*!סוטירק ןעמל סעּפע טגנַאלרעד , :?למרומ

 טימ טנַאה עטכער ןײימ ןניוצענסיוא ,טלעטשעגּפָא ךימ בָאה דיא

 -- ןראוועג טרענײטשרַאפ ...ןוא רעלטעב םוצ ןניובעגוצ ךיז ,?בור ןלעג א

 | כש ם ע גע י ןײמ ןופ ןגיוא עלעה יד טקוקעג ןבָאה רימ ףיוא

 ןוא טשינ ךיא סײװ -- םונימ רָאּפ יד טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ

 | .ןליײצרעד וצ רעטנוא טשינ ךיז םענ

 :טלַא עטקידײלַאב ןײז ,עדריװ עכעלשטנעמ ןײז ,טײקיזָאלכַאד ןייז
 --- ןופ ןעקנופ ןענעז --- טייק

 !ת מ א

 :'תס , ן'א !ר ק ש ןיא ,ּפָא םערט תמא םעד:טָא ןופ סָאװ ,ץלַא

 תוריתפ ןיא :רקש ןוא תמא ןשיװצ ?גנַארעג רעד ,לּפַאצעג סָאד זיא ""תור

 .ןשלעפ יז ?יװ רקש רעד ןוא תמא ןופו ךעלקערב עטרעטילּפשעצ ןקעטש

 !ע י צו 5 ָא װ ע ר זיא --- וצרעד ןזָאלרעד טשינ

 .טולב זיא ןוא ןרערט ןיא טסקײװעגסיױא ןיא קיטקעלַאיד ריא ןוא
 .שטנעמ רעד טעשזדנָאלב ןגעוומוא עריא ףיוא

 ביוא ,-ענָאיצולַאװער סיוא טרעװ שטנעמ רעקידנעשזדנָאלב רעד ןוא
 םירקיעה רקיע םעד ןקורּפָא ןלָאז סעירָאעט ןופ םיללכ יד זַא ,טזָאלרעד רע

 .ןבעל ןייז ןוא שטנעמ ןופ טרעו םעד ---
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 ךיז טָאה "לעידטָאלישז, ןופ קעװַא ןיב ךיא יװ םעד רָאנ העש יירד

 2נוי -עקיבלעז רעד .ריט ןיא ּפַאלק רעטנַאקַאב:טוג ןיוש רעד טרעהרעד

 םציא ןיא ,ןטלַא םעד טכַארבעג קירוצ געט 2 טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעג

 .תוחילש רעיײנ ַא ןיא ןעמוקעג

 סָאװ ,זילַא ןריזיוקער ןעמוקעג ןיב ךיא !לבעמ ערעײא טזײװַאב ---

 .ןבָאה ןפרַאד ןשטנעמ יירד ןכלעװ,םומינימ םעד רעכירַא טנייטש

 .ןרעמיצ עלַא ןעגנַאגעגכרוד זיא רע
 .ןכַאז:סוסקול ךס ַא טָאה ריא --

 ?טערקנַאק עכלעוו ---

 סע וװ ,ןַארָאטסער ַא ןיא ןעמוק ץונוצ ןָאק טעפוב רעד טָא --

 .רעפעברַא רעטרעדנוה דיז ןזײּפש
 ןעװעג טפיוקעג .רָאי 28 ןענַאטשעג רע ןזיא ןדנוא יײב בוטש ןיא

 ..עימ}רּפ ַא ןעמוקַאב טָאה רע וװ ,גנולעטשסיוא ןֵט ףיוא

 !וצ טיײעג --

 ?קעװַא םיא רעבָא ,ןבָאה טשינ רימ ןפרַאד שינעביולרעד רעיא ---

 רעיא וצ ,טשינ ןבָאה רימ .רעגערט 8 ןבָאה טפרַאדעג ךיא טלָאװ ןגָארטוצ

 ;נַא ןַא !במעד רענעקורט -- שיש רעד ןכײלגסָאד .טַארַאּפַא ַאזַא ,קילג

  ?טעפוב ן| י א זיא סָאװ ?ןבייהפיוא סע טעװ רעװ ...קימ

 יב ריז ןבָאה ןגיוא יד :?רעמלַא עטסלטימ סָאד טנפעעגפיוא טָאה רע

 .ריגיינ טימ ןרנוצעגנַא םיא
 ךייא ןלעווװ רימ רעבָא !ןבָאה רימ ןפרַאד סָאד !רעלעט ?יפ  ױזַא --

 ?ןקעלק טעװ 6 ...לײט ַא ןזָאלרעביא
 .2 -- רעביא רימ רע טזָאל שיט םוצ ןלוטש 19 ןופ
 :לַאװ סע :ןבָאה רע ףרַאד קנַארש:רעכיב םעד .טעניבַאק ןיא ןײרַא

 ?דָאּפ יד ףיוא רעכיב רעטנזיוט ןקעטַאילביב עטנפעענ:ײנ יד ןיא ךיז ןרעג

 .סעגָאק
 .טגערּפענ ןקָארשרעד ךיא בָאה -- ?רעכיב יד ןוא ---

 ?ײז ריא טפרַאד סָאװ וצ ---

 .רָאיטקא ןַא ךָאד ןיב'כ ---
 סָאװ ןזָאלוצרעביא ךיײא ןעז ?עװ דיא .טייז ריא רעװ סײװ דיא --

 : .רעמ
 ;ןדלָאמעג שירָאגעטַאק רע טָאה ,שיטביירש םעד קידנעעזרעד

267 



 ןבעגּפָא ןשיטביירש :?עּפַאב ַא זיא סע .וצ דלַאב ךיא םענ סָאד --

 . .רעביירש רַאפ

 .געו םעד טלעטשרַאפ םיא בָאה ךיא

 !"ןרעטש , ןיא טעברַא ךיא !רעביירש ַא ךָאד ןיב דיא --

 ?זײװסיױא:עיצקַאדער א ריא טָאה --
 !ןיינ ---

 רעד ןעמוק טעװ ירפ 9 ןגרָאמ .לטעצ ַאזַא טנייה ךָאנ טגירק --

 ןעמ טעװ לטעצ םעדי רעדָא זײװסיוא םעד ןזײװַאב ט'ריא .טרָאּפסנַארט
 .ןעמענ טשינ שיט םעד

 ןיא ןפָאלעגקעװַא ןיב ךיא .ןסָאלשעג זעװעג ןיֹוש זיא עיצקַאדער יד

 ,טרעהרעד ךיא בָאה .דשוי ןענַאמ ,םימחר ןטעב ,ףליה ןכוז "לעידטָאלישז,

 זיא סָאד זַא ,גנוקיפעטשַאב ןייק טשינ בָאה ךיא תויה ;שיטביירש רעד זַא

 25 ַאש ט ַא ג ר ע ד -- רָאנ ןזָאלרעביא רימ ןָאק ,טַארַאּפַא:ךַאפ ןיימ

 | ..ומצעבו ודובכב קינ
 .טלָאװעג טשינ ךיא בָאה ןײגנײרַא םיא ֹוצ

 יב טעברַאעג טָאה סָאװ ,דידי ַא ןפָארטעגנָא ךיא בָאה סַאג ןפיוא

 | | .טכַאמ רעד

 ?קילגמוא ַא סעּפע -- ךימ רע טגערפ -- ?ךייא טימ זיא סָאװ ---

 ?ןרָאװעג קנַארק זיא רעצעמע ?הרצ ַא

 !שיטביירש ןיימ וצ רימ ייב טמענ ןעמ --

 !"ןרעפש , ןופ רעטעברַאטימ ַא רָאד טנעז ריא :ךעלגעמ טשינ --

 | .טנעמוקָאד ןייק טשינ בָאה'כ ---

 | !טנעמוקָאד ַא יז ייב טמענ !ןטײקשירַאנ --
 טסנַארט רעד טמוק ירפ ןגרָאמ ןוא ןסָאלשעג זיא עיצקַאדער יד --

 .טרָאּפ

 רַאפ .גנוי רעקידרשוי ַא ןיא רע !קינלַאטשַאנ םוצ ןײרַא יג ---
 .רעקַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא --- רעביירש ןוא ןרָאיטקַא

 ...רעציזַאבזיױוה ַא ,יושזרוב ַא ןיב דיא ---

 .ןײגנײרַא ךייא טימ לעװ ךיא !טמוק .ןציװ ןייק טשינ טבַאמ ---
 .ןייג טשינ םיא וצ ?עװ ךיא ---

 :עגרעביא ךיא בָאה קירוצ העש 4 טימ סָאװ טלייצרעד בָאה דיא ןוא
 רעביירש ןוא ןרָאיטקַא רַאפ , זיא סָאװ ,"גנוי ןקידרשוימ םעד יב טבעל
 .?רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ זיא

 .םרעטישרעד ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה דידי ןיימ
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 םעטָא רעיא .שגייװש !וא טקוק רעבָא !ןביוא ףױרַא טמוק !טרַאװ ---

 | .ןרעה טשינ ןעמ לָאז
 .?לעידטַאלישז ,, ןיא ףױרַא ןענעז רימ

 ןופ ?דײמ ַא עקנישַאמ:ביירש ַא ייב ןסעזעגנ ןיא רעמיצ ןסיורג ַא ןיא ||

 .19 ראי ַא

 :יוקער עקידנגרַאמ זופ תומישר יד ןבירשעגּפָא ןיֹוש טָאה ריא ---

 ?סעיציז
 !פײמ א ---

 ?טרַאּפסנַארט ןרַאפ סעיּפַאק יד ןעגעז וװ ---

 .דָאלפוש םענעי ןיא ---

 ?ןעגָאיַאר עלַא --
 .רַאנ ךיא ביירש לייט ַא --

 ?סַאג:ןעּפָאש ---

 !ןייז ןטרָאד ףרַאד --

 .שיפ םײב טצעזעגקעװַא ךיז .ןגיוב 10 א ןעמונעגסיורא טָאה רע

 רעקניק רעד טימ קידנקעדוצ ,ןוא ןרעדנַא ןיא ,םעניײא ןיא טקוקעגנײרַא

 טפיטשיילב ןטיור א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורַא רע טָאה ,ןגיוב ַא טנַאה

 .סַאג:ןעּפַאש רעד ןופ המישר יד טסיצױרקעגרעביא טָאה ןוא

 םוצ ןדנַאװעג ךיז רע טָאה ,טרָא ןפיוא קידוצ סנגיוב יד קידננײלנײרַא
 :עקנישאמ:ביירש רעד ייב ?דיימ

 ,םנניוב יד טרילַארטנַאק ַאד טָאה רעװ רעצעמע טנערפ רעמַאט ---

 .ןילַא ךיא זַא ,ןגַאז ריא טלַאז

 ענעקַארשרעד טימ קידגקוק ,לדײמ םָאד טגָאועג טָאה -- טֹוג --

 :עג טשינ ,רָאלק ,יז טָאה -- זיא רע ר ע װ ..."ןייֵלַא םיא ,, ףיוא ןגיוא

 :ןפורעגכַאג םיא ןֹוא טסוװ

 !קעװַא ײג ןוא סנגיוב ייווצ ךָאג דלַאב קידנערַאפ דיא ---

 םנגיוב ײװצ יד רעבַא !טייהרעטנוזעג םײג .סיוא טשינ טכַאמ'ס ---

 .ענעי טימ רָאלפוש ןיא ןגײלקעװַא םשה ןעמל ריא טלַאז

 ,שיטביירש ןיימ ןרָאװעג לוצינ .ןעמוקעג טשיג ןיא טרַאּפסנַארט רעד
 לא רעשירעציזַאבזיוזװ ןימ --- םכותבו קנַארש:רעכיב רעשירָאיפקַא ןיימס

 | .ןעלּפָאנ ענרעבליז ןוא ןזיוורעס יד טימ טעפוב רעט
 .םעזעב א טצנַאט ,ליװ טָאג ז ַא

 2אב ריפ יד ;"ףיולעג:טייהיירפ ןשירעגלעז , ןֹופ םיפוג עטּפעקעג יד

 ןרענָאיצולַאװער רַאטַאטַאָאלּפסקע רעײז יב ןכוז סָאװ ,ןרָאיטקַא עטהקווע
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 רעד זיא סעכירּפש ןילַא ןענעז סָאד -- ןלַאפ:קזוח עטליײצרעד יד ;רשוי

 ןגָאװפײר ןקידנפיול:דליװ ּפָארַא:גרַאב ןוא ףױרַא:גרַאב ןופ דָאר רעקיבלעז
 .ןשינעעשעג ןוא ןרָאי ענעי ןופ

 ןופ ןכייה ?ןלַארטש ןופ ןעלּפענ -- ןלײטּפָא ָאד סעוװ רעוו זוא

 ּפש ןופ סָאטַאּפ ?םירקש ןופ ןתמא ?רעקיניצ ןופ רעריטרַאמ ?ןטנורג

 ?טָאדקענַא ןופ עטכישעג

 ;םָא וצ
 2 סָאנ

 ,ןרעדליש םיא ןשינעעשעג עלַא .טפָא ןעמוק ךריא געלפ ןיקס--גַא ֹוצ

 ָאד ?לײװ .ןלײט םיא טימ סרעטכעלעג עלַא ,ןבעגרעביא םיא ןצפיז עלַא
 -- ןֹוא ןליפעג ןוא ןרילָאק ,"רוטַארעטיל , ליפיוזַא טקעטשעג רָאד טָאה
 !ןעקנַאדעג -- רקיע רעד ..|ע קנ ַאדע ג



 ןצילב .זא

 ּפמעזקע:ןשמנעמ ייר ַא ןיא ןסיוטשעגנָא םישדח ענעי ךימ בָאה ךיא

 ןופ ןכווּפשרעדיװ ןוא ןטקַאפ יד טריציפינַאזרעּפ ומכ ןבָאה עכלעװ ,ןראיל

 :ןשטנעמ ַאזַא זופ דליב סָאד ןלָאמוצסיוא ןעוועג גונעג טלַאװ סע .טייצ רעד

 יד ןדעױמורַא ןוא ןרעדליש וצ טרַאּפשרַאפ טכָאװ ןעמ ןוא ,ראילּפמעזקע

 | ...ןשינעעשעג

 ?םיֹוא ץְלַא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעפעשַאב עוויטימירּפ -- טיײיז ןייא ןופ

 ןיא סאוו ,ץלַא זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז קיעפ קידנעיײז טשינ ,ךַאלפ ןעמונעג

 זַא ,ןטַאש -- קיטײצכײלג ןוא טכיל ךיז ןיא טגָארט ,רָאפ טמוק ןבעל

 גנוגעװַאב יד יװ ױזַא טקנוּפ ןוא ,קיטיײזניא טשינ זיא סעצָארּפ םוש ןייק

 טלָאמעג טשינ ןַאק ױזַא ,קירק:ןוא:ןיה ףיוא טריזַאב זיא םזינַאכעמ ןדעי ןופ

 ,עיצקַאער ַא ןָא ?יצ ןייז וצ ןצעמע ןופ גנוכיירגרעד עקיטליגדנע ןייק ןייַז

 ליצ ןייז ןעזענ טָאה טקעיבוס רעד ביוא ,ןשיװּפָא גנוכיירגרעד יד טעװ סָאװ

 .ןענַאטשעגננעק ?יצ םעד ןעגעז עכלעוו ,ןרָאטקַאפ יד ןעזעג טשינ ןוא

 ?םָא:רוטלוק רעד ןופ תוחילש ןיא בָאה ךיא ןכלעװ ,טרעצנַאק א ןיא

 טלמעד רעד ןטערטעגפטיוא זיא ,רעײמרַאטיױור יד רַאפ טריזינַאגרַא גנולייט
 סָאװ ,םשור םעד ןוא טרעצנַאק םעד .וָאדַארגָאניװ ףסוי רעגניז רעטמירַאב

 עיורנ יד ןיא רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד ףיוא טכַאמענ טָאה רעמונ רעד

 :ַאק ערעזדנוא ןיא טָאה וויטַאמ רעד .ןרעדליש טשינ ָאד ךיא לעװ ,ןלעגיש

 =ןילל קמס ילב ךָאנ פ ע װ ןוא ןעגנולקעג לָאמנײא טשינ ןיוש ןעלטיּפ

 ןיא .טרפ רערעדנַא ץנַאג ַא ןדנוא טריסערעטניא טרַא םעד ףיוא .ןעג
 טשרע ןענעז עכלעוו, טיילעגנוי טעברַאעג ןבָאה סַארַאּפַא ןויטַארטסינימדַא

 ?עק,) עכעלטפאשלעזעג יד ןופ סױרַא ,געמ רָאג רעדָא ,ןכָאװ עצרוק טימ
 =ֹוצ ךיז ןֹוא ןקיק ןביױהעגנַא טשרע ןבָאה ײז ;ןוז רעקיטכיל רעד וצ "ןרעל

 ןעמעמָאנײרַא טנָאקעג םיוק ןבָאה ןעגנול ערעײז .ןבעל ןופ ןטרעוװ יד וצ ןקוק
 | .ןטַאמַארַא יד ,תוחיר יד ,ןטפוד יד ,טפול יד
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 וצ ךיז פרעה ןוא עניב רער יב עסילוק רעד ןיא רענייא ַאזַא טייטש

 ...?ַאטפעלַאגיר , טקַא ןט29 ןופ עירַא עפמירַאב יד טגניז װָאדַארגַאניװ יו

 40 טימ יװ שירפ טניה רימ ןיא ןיא רעמונ םעד ןופ קורדניא רעד

 :עג ןוא ,קרעװרעטסיט תמאב סווָאדַארגַאניװ ןעװעג זיא סָאד) קירוצ רָאי

 ינימטיטאב איטפאמ ןכעלכײלגרַאפמוא םעד רעירפ ןֹופ ךָאנ קידנעקעד

 װַאדַארגָאניװ זיא עירַא רעד טָא ןיא זַא ,ןגָאז ךיא זומ ,?ָאטשעלָאניר , ןיא
 רעמ טקריוועג "ץראה עשידיי , םָאד ,תועמשמ ,טָאה ָאד ;רעקרַאטש ןעוועג

 .(?ָאטנַאק:לעב , םרענעילַאטיא םעד יו

 -- ןֿפעגיש עיירג ןיא רעמעברַא ןוא םירעיוּפ :טגָאזעג יװ --- םלוע ןיא

 ,ײרעשטַאּפגָאװַארב ןופ שער ַא ,רעדליּפעג ַא ,למוטעג ַא ןענאטשעג זיא

 ריא יא ,טשאררעביא ךימ טָאה תולעּפתה ןופ ןקורדסיוא יד יו רעמ ןוא

 ןרערפ יד טשיװעג ןבָאה ײז ןופ ר ע ק י 9 ד נג ע צ יװ ןעורעד בָאה

 ..םגייוועג רעטיב -- ןבַאה ערעדנַא ןוא ןגיוא יד ןופ

 דיז םורַא קידנקוק ,ט?למרומעג ךיא בָאה --- ?!רעבָאטקָא ,וטסיב טָא;

 מאה ןרערט ענײמ רעבָא .ןרערט ןגיוא עניימ ןופ טשיװעג דךיוא ...ןוא
 סָאד ןוא ידרעװ עּפּפעזושזד טשינ ןוא װָאדַארגָאניװ טשינ ןפורעגסיױרַא

 !רעצ סָאטטעלַאגיר ןופ טשינ שניײװעג בָאה ךיא .טסנוק יד טשינ -- לָאמ

 !טנײװעג ךיא בָאה -- ד ײ ר 8 סמירעױּפ טרעדנוה עכעלטע יד ןופ
 טבייה ץנענילעטניא עשיפור ענעקנוזרַאפ םוחת ןיא יד סָאװ ,םעד טימ ןֹוא

 ןופ ןפכורפ יד טימ ןכעל עײנ סָאד ןקריװַאב וצ טירש דָאנ טירש ןָא

 ןופ יװ טלעװקענ בָאה ןוא טסיורנעג ךימ ךיא בָאה --- רעגטרעגנייוו עריא
 רע בוא ,ןוא !ןָאפ קוק ַא רע לָאז ?יקס--גא זיא וו , :סניוװעג סיורג ַא

 ,ק ל ַא 8 ןומ ךַאז רעד טייקנבעגרעביא ןופ קנופ ַא ןצדַאה ןייז ןיא טָאה

 יד ןפודנָא לָאמַאכַאנ ,?לַאז:רעיושוצ םעד:טָא ףיוא קידנקוק ,רע לָאז ןַאד

 ."ןטידנַאב ,, :רעבַאטקַא ןופ רעפעשי

 ָאט
 ופ

 םענעי ןופ ת מס א סםעד תוחוכ עניימ טיול ןבירשַאב ךיא בָאה ַאד
 !ןגרַאטירפ

 טמוק רקיע רעד .אחרוא בגא ,קירנעײנײברַאפ ןבירשַאב -- רעכָא
 !רעטיײװ

 טימ טקוקעג ןוא זעגַאטשעג ןיא "רענײא ַאזַא, רעטנַאמרעד רענעי

 םיא ןופ ךיז טקורעגּפָא ,ןװָאדַארגָאניװ ףיוא ןגוא ענג ע ק ָא ר ש ר ע ד
 לָאמ ןפנעצ םוצ ,ןטפניפ םוצ ןעגנַאגעג זיא רע תעב ,סטכעליײוװרעשניה
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 ךעלדנז ןענעז סעיצַאװַא יד ןעו ןוא ,םלוע ןטמַאלפעצ ןראפ ןגיונרַאפ ךיז

 ןופ שיש ןעמַארטש קידנשיװ ,רעגניז רעד ןוא ,ןרָאװעג טליטשעגניא

 סיורג ַא טימ טעכָאֿפעג ןוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ,ןקַאב יד ןופ ,ןרעטש

 ךיז "רעגיא ַאזַא, רעד טָאה ,ןליקוצּפָא ךיז רעײװ ַא םיס יװ ,לכיט ןדייז

 לוק ןפיוא ןוא םינּפ ןייז זיב ךיז ןגיובעגוצ טשינ רועיש ,טקוקענוצ םיא וצ

 | :ןפורעגפיוא

 קַאט א ,יושזרוב יקלעימ ?ַא -- וצרעד ןגָאז ריא טעװ םָאװ ,וג ---

 ןיא זיא גנוריגער רעשיווטיק רעד ײב עװקסַאמ ןופ רעײטשרַאפ טלָא

 טימ סקוװ ןכיוה ןופ גני ַא .26 רַאי א ןופ שטנעמפ ַא ןסעזעג ענליוו
 לרעּפ יו רעניצ ןעייר ייוװצ טימ ,ןגיוא עיולב שימ ,ּפָאק ןקירָאהדגַאלב א

 לַארטש ַא יװ ןטכיולענ שממ טָאה סָאװ ,םינּפ ןפיוא ?כײמש 8 טיט ןוא

 .ןֹוז רעביֿפ רעד ןופ

 עיצולַאװער רעד זיב ןיא רע .יקסװָאקשאדעינ ןעוועג זיא ןעמָאג ןייז

 ;רעפעמ ןיא "דָאװַאז יקסװָאליטוּפ , ןטסירַאב ןפיוא רעפעכרַא ןַא ןעוועג
 רעד וופ גנוטסעפ יד ןעװעג זיא סָאד --- ?דָאװַאז יקסװַאלישוּפ , :גרוב

 :עג ,טסוװַאב יװ ,טָאה רָאװַאז יקסװָאליטוּפ ףיוא .םיגומדקמס עיצולַאװער

 טגעלמ יקסװַאקשאדעינ ןכלעװ ןגעװ ,ןינילַאק שטיוװָאגַאװיא ?יאכימ טעברַא

 28 ןיפ ,ןליו ןרענַאיצולַאװער ןעמאזניובמוא ןֹופ ןדַאזיּפע ןלייצרעד רדסכ

 ,ןגולקס ןײז ןופ ,רקיע רעד ,עקימורַא וצ נוצַאב ןיא טייקכעלשטגעמ רעפ

 .פָאק ןטרעלקעגפיוא

 ןענינילַאק טיט ןיא -- ןעגנולייצרעד ענייז טיופ --- יקסוװָאקשאדעינ
 .טפַאשדניירפ ןופ ןעגנויצַאב ןיא ןעװעג

 ןרליב וצ ןענגובערטפש ענײז ןיא טציטשעג ןבָאה םיא לָאז ןיגילַאק

 ,סַאב םענייש ַא טנָאמרַאפ טָאה רע :לאירעטַאמ-?םיטש ןטנכײצעגסױא ןייז
 ךַאנ ןוא רעטַאעט:"יקסניאידאמ ,, ןֹופ רָאכ ןיא רָאי עכעלמע ןיוש ןעגנוזעג
 ןיא .טסילָאס ַא ןרעװ ,םיטש ןײיז ןדליב וצ ןסָאלשַאב עיצולָאװער רעד

 רע .טציטשרעטנוא ןבָאה םיא ןיגילַאק לָאז ,ןעגנולייצרעד ענייז טיול ,םעד

 .ןעגניז ווזַא ןָאק ןוא רעגרובנוולק ַא (*
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 ןעמונעגנָא ןעוװעג -- םשינ ךימ טריפרַאפ ןורכז ןיימ ביוא -- ןיוש זיא
 -- עקידנדנעלב שממ -- עקיטכערּפ ןייז רעבָא .עירָאטַאװרעסנָאק ןיא
 רעשינעצס רעד ןיא שינרעדניה ַא ןרָאװעג טכירעגמוא ןיא טייקכעלרעסיוא
 דימלת ַא סגינילַאק ,טסיגומָאק א ןעװעג זיא רע -- ײטרַאּפ יד .ערעירַאק
 :ער עגעדישרַאפ ףיוא ןקורסױרַא ןביוהעגנָא םיא טָאה -- 6 רָאי ַא ןיוש
 .סנטסָאּפ עויטַאטנעזערּפ

 ---ןֿוװיש רעד ןעמענ סע לָאז ,עיטַאמָאלּפיד ןיא ךימ טּפוטש ןעמ --
 יד קיד;ליפנָא ןוא ןײצ;לרעּפ ענייז קידנזײװַאב ,ןכַאל קיטסול רע טגעלפ
 ןיב סָאוװ ,ונ -- םַאֹב םענעטעמַאס ןײז ןופ ןרַאקסַאק טימ טול
 ןפיוא ענירּפושט עדנַאלב ןיימ !ךייא טעב ךיא ,"טַאמָאלּפיד , ַא רַאפ ךיא
 :ַאלּפיד טשינ ןוא דנַאלב טשינ רימ ײב ןיא ּפָאק | י א רעבָא ?ּפָאק
 -- שיטַאמ

 יװ סעװַאטקָא ירד ןיא ןכליהעצ ריז טנעלפ רעטכעלעג ןייז ןוא
 | .עמַאנ עשיטַאמַארכ ַא

 :ץנענילעטניא:רעטעברַא רעד ןופ רעטסוס ַא ןוא !תויח ַא -- גנוי ַא
 .מייקכעלשטנעמ ,טייקכעלרע ,טייקלדיײא ריא ןֹופ

 :קסַאמ ןופ רעײטשרָאפ רעד -- ןעװעג רע זיא ,טגָאזעג יו ,ענליוו ןיא
 .גנוריגער רעשיווטיל רעד ייב טכַאמ רע

 :נַאק:גָאטימרַאפ ןופ םעניא תעב טנעקַאב םיא טימ ריז בָאה ךיא
 :רעד רעירפ ןיוש זיא סֶע עכלעװ ןגעװ ,ןעגנולײטּפָא:ײמדַא יד ןיא ןטרעצ
 .ןרָאװעג םקײצ

 ןופ טנעמנַארפ ַא שםימ טקידנערַאפ בָאה'כ -- "רעמונ, ןײמו דָאנ
 רע זיא --- ?ליוװ ןוא םונ ןבעל וצ זיא דנַאלסור ןיא ןעמעוו, סװָאסַארקעינ
 ?ַאװ טימ ןוא לכײמש ַא טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה ,ןעגנַאגעגוצ רימ וצ
 ,עגיימ קידנקירד טסעפ ,ןוא טנַאה ןיײז טקערטשעגסיוא טָאה ,ןקילב עמער

 | :טדערעגסױװַא ?יטש
 טָאה סָאד :רעקיסַאלק יד ןענעײל ןרעה ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא --

 םגייטש ,טרעהרעד בָאה ךדיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןזיירק ערעזדנוא ןיא םש ַא
 ןיא ריא םטציז סָאװרַאפ ?ריא טנעז רעװ .ןעגנוטרַאװרעד עלַא רעביא
 ןטלָאװ ןענָאילימ יד יװ ,ןטרָאד קיטיונ זדנוא שנעז זיא ?עטיל ןיא ?ענליוו
 עקיטשרָאד עטכַאמשרַאפ ערעײז ןיא ןסָאלשעגנייא ןוא ןעמונעגפיוא ךיא
 -- רעצרעה

 ךימ בָאה ךיא זַא ,ץרַאה ןיז ֹוצ טקירדעגוצ יוזא ךימ טָאה רע ןוא
 .זיר ַא ןופ סמערָא יד ןיא ""עלהפוע , ןַא יו טליפרעד
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 טריטנעירָא דלַאב ךיז טָאה ,םײהַא רימ וצ ןעמוקעג רע זיא ןכינניא

 סרענעייל םעה --- עניימ טרעהעגסיוא ,"תוריתס ןוא ןתמא ,, ע נ"י מ ןיא

 נָא ןעװעג ךָאנ ןיא סע .ןכָאװ יד רַאפ סעיטעּפירעּפ -- עטנַאקַאב ןיוש

 -- רעבָא ,ןלייצרעד וצ טַאהעג ךיא בָאה ץלַא טשינ ןוא רַאורבעפ בייה

 ...פקעלקעג טָאה'ס

 ןטזָאלעגּפָארַא םעד קידנרַאּפשנַא ,לעטָאפ ןיא ןציז ןבילבעג זיא רע

 =עג ןוא ןביוהעגפיוא קיטסַאה דיז -- לָאמַאטימ ןוא ,טנעה יד ףיוא ּפַאק

 .רעמיצ ןרעביא ןזײרּפש ןעמונ

 ןיא יװ רענעט ןיא לוק ףיט ןײז שרעהרעד דיא בָאה -- !גונעג --

 ןפײקטרעּפמולענמוא עֶלַא יד וצ -- טעדנעװעג ןײרַא ןסיוועג םענעגײא

 :לעפ ערעזדנוא ןופ ןזַארגדליװ יד ןסײרסיױרַא ןזומ רימ !ףוס ַא ןעמענ זומ

 ןטסיטרַא ןוא ,רעפעברַא:רוטלוק ןיא םערָא קידארופו ױזַא ןעגעז רימ !רעד

 ?רעד ףוא סעלירָאג ,םיארּפ ןעמוק .טכיל ןוא טפיק רעזדנוא שממ ןענעז

 ,ןּפיצנירּפ ןוא םיללכ עשירַאנ בילוצ תורצוא עכלעזַא זדנוא ןופ ןרעטייו

 .ייסיוא, --- וװ --- "ןייא, --- וװ טשינ ןעײטשרַאפ יז עכלעוו ןיא

 יד וצ ןענַאק רעטעברַא:רוטלוק ןופ סעקסַאמ יד רעטנוא רעבָא ---

 טפיג ןטײרּפש ןוא םיאנוש ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןסַאמ

 רעײז ןשרָאפ טשינ רעבָא ,טעברַא רעייז ןרילָארטנַאק ןעמ ףרַאד --

 ,דניירפ ערעזדנוא ןרעו יז ןלעװ ,ןסַאמ יד ןיא קידנטעברַא !גנומַאטשּפָא

 סָאװ טדער ,ןיינ ...םיאנוש --- ןרעװ יז ןזומ ,ןסױטשעגּפָא קידנרעװ ,תעב

 :ערפ עלַא ןרעטנעענרעד ןיא עבאגפיוא עטשרע ןיימ עז ךיא !טליוו ריא

 ןקורדסיוא עדליוו יד ןעמיוצ ןוא זדנוא וצ ןטרעוו עקידועירפ יד ןופ רעג

 ...ןעיורט יװ ןסַאה רעמ ןענַאק סָאװ ,ןפנעמעלע דצמ האנש ןופ

 ןוא ןפַארטעגפיוא רע ןזיא רעײמרַאטיױר יד רַאפ טרעצנַאק ַא ףיוא

 קרַאטש םיא טָאה ןעמ ."טסוַאט ,, וופ ןטעלּפוק:"ַאטסיפעמ , יד ןעגנוזעג

 ?ועי , ןֹופ עירַא "סנימערג, ןעגנוזעג רע טָאה "סיב,, ףיוא ןוא ,טרירָאלּפַא

 גילימ יד רַאפ רַאסימַאק:סננוריגער רעד ןעװעג זיא לַאז ןיא ."ןיגעינָא ינעג

 ןעוועג זיא סָאד .סַאקיסַאר --- (?לעידנעיָאװ םָאקרַאנ,) םינינע עשירעט

 ..ןיקסװָאקשַארעינ ןֹופ ךוּפה רעד -- םישרּפ עֶלַא ןיא

 ,ץלא ןופ אנוש רענעסיברַאפ ַא ,עמַאמ:עטַאט עשיטעל ןופ ןוז ַא
 םטָאה ,רעגייטש:סנבעל ןשרעבָאשקָארַאפ םוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ
 יד ןענַאמרעד טנָאקעג טָאה סָאװ ,תוא ןייק ןגָארפרַאפ טשינ שיזיפ רע

 יקסװַָאקשַאדעינ יו קידנרעהרעד .טלעװ עטּפשמרַאפ ןוא ענעגנַאנרַאמ
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 ;סָאד -- רע סָאװ ,רעײמרַאטיור שרעדנוה עכעלטע יד ?קעװַא טּפעלש ,

 ןופ םייצ ןוא טלעװ רעד ןצ ,רעיצרעד ןוא רערופנָא רעײז זיא --- סאק

 יװ ,טליפרעד טושּפ רע טָאה ,ערעּפָא רעשירָאטַארעּפמיא רעגרוברעטעּפ

 .לגרָאג םייב ןעמונעגנָא םיא ןטלָאװ עיצולָאװעררטנַאק ןופ ?גענ יד

 ןיא ןזײװַאב דיז טפָא ןביױהעגנָא יקסװָאקשַאדעיג טָאה קילגמוא םוצ

 :ענ ןֹוא טוה רעניװ ןכײװ ַא ןיא ,רעדניבסיוא ענעדײז םימ --- ליוויצ

 .ריש עטצוּפ

 :ענגײב ןײלַא טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,ןשינעעשעג ןיֹוש ןענעז סָאד

 .פ ר ע ה ע ג בָאה'כ סָאװ ,סָאד ?ייצרעד ךיא ןוא ,םניוװ

 ןכײר ַא ײב זיוה א ןיא טנװַא ןא טכַארברַאפ ןבָאה רע לָאז רעירפ |

 ענייז ןעגנוזעג טפַאשלעזעג רעכײרלַאצ ַא ןיא טָאה רע וװ ,אנוש:ןסַאלק

 םיא .םידש ןגעװ ןוא דלָאנ ןגעװ ,רעלערענעג ,רעלעב ןגעװ --- דעלדיל

 טָאה ןעמ .עקיושזרוב עגנוי ַא ריװַאלק ןרעײט ַא ףיוא טרינַאּפמָאקַא טָאה
 .גָאטרַאֿפ זיב סעילוהעג -- ןוא טצנַאטעג ,ןעקנורטעג

 .ןעװעג טשינ טרָאד דיא ןיב ןײלַא .טרעהעג ךיא בָאה ױזַא

 :עי צ ַא לו 2 ע ּפ ס ןיא -- ןרָאװעג טקידלושַאב רע זיא םעד דַָאנ

 םידידי עשירַאטעלַארּפ;טשינ ענייז רַאפ ןלַאפ עכעלטשע ןיא ןבַאה לָאז רע
 | .עשירַאצ -- ײז קידנֿלָאצסױא ,סעקנערעק ןטיבעג

 סט ַא כָאה ךיא ןוא ,לָאמ ײװצ ןעשעג רימ טימ ךיוא זיא סנױזַא |
 .טרענעג ךיז רעסעב ןעצ

 יד ײב -- עקיושזרוב ַא ןיא שבילרַאפ ךיז ןבָאה רע לָאז רעטעּפש

 .ןעװעג טשינ רעדיװ ךיא ןיב שײקשבילרַאפ רעײז ןופ םענעצס
 בָאה גנולצולּפ ןוא ,ןפָארטעג טשינ םיא טימ ריז ךיא בָאה ץרעמ ןיא

 ןופ רעפיולטימ , ַא רַאפ ןרָאװעג טגעקרענָא זיא רע זַא ,טסוװרעד דיז ךיא
 טיסימ ןיז ןוא ןטסָאּפ ןיײז טצונעגסיוא טָאה רע זַא ;"טכַאמנטַאר רעד
 .עיצולָאװער רעד ןדָאש טכַארבעג ןוא ןצונ ענעגייא רַאפ

 | -- ןטלַאטשעג ייווצ רימ ןענעז ןבילברַאפ

 ןיפ טנעגילעטניא:רעפעברַא רעקידנפכיול ,רענעגנוזעצ ,רעלַארטשעצ ַא

 :םוא טימ טקוקעג םָאה סָאװ ,ןגיוא ענירג םימ שטנעמ א ןוא ,גרוברעטעּפ

 געג ויא רצוא רערעגָאיצולָאװער ןײז ןוא ךיז םורַא האנש ןֹוא יורשוצ
 ?נײא טשינ ריז ןָאק סָאװ ,ץלַא ןטָארוצסױא ןליוװ רענרעזייא ןיז -- ןעוװ

 .עיצולָאװער ןגעװ ןפירגַאב עניײז ןופ םַאר ןיא ןסַאּפ
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 ,טסַאנ רעטּפָא ןַא זדנוא יב ןעװעג ןיא סָאװ ,(יקסשיניוועד) רעטייוו

 גנורעדנוװַאב טימ ןדער ,ןלױּפ ןגעװו ןכערּפשעג ןריפרַאפ רדסכ טגעלפ

 .ןשטנעמ עשיליוּפ ןופ טײקלדײא רעד ןגעװ ,רופלוק רעשיליוּפ ןגעוו

 ליב ענייז טימ ןליפסיוא טגעלפ רעטייוו סָאװ ,טכענ ןוא ןפנװָא יד וצ

 .ןרעקמיא ךָאנ ךיז רימ ןלעװ ,ןבעל ןשיליוּפ ןופ רענעט ןוא רעד

 :טנעמַאמ ןייא ןענַאמרעד ךיא ליװ ַאד

 ךערּפשעג ןקיד:העש:9 ַא רָאנ לָאמנײיא רע טָאה -- טרַאװ ,טרַאװ ---

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,?לעמַאפ ןכייוו ןופ קידנעייטשפיוא ,ןפורעגסיוא קיטסול

 ןעמעלַא קידנטלַאה ,ךעלנעװַאבמוא ןציז ןוא ןעקניזוצניא טאהעג ביל

 קידנצַארק ןוא ןניוא עשימַאניד ענייז ןופ ןצירּפשנעקנופ יד רעטנוא םורַא

 סעװ ריא !טרַאװ -- ?רענניפ םעניילק ןטימ עצנָאװ ןופ לקניוװ םעד רדסכ

 ןדער ךײא רַאפ לָאז ךיא זַא ןסטעב ןוא רימ רַאפ ןקוב ריז ןעמוק רַָאנ

 ,יט רדַא, -- ,יקסורנָאּפ טירַאװַאג,,, יו רעמ טשינ ךָאד שנעק ריא לײװ

 2ַאְנ, -- ןײז טעװ ,יקסְורנַאּפ , ןוא !שטיװָאנימַאינעװ םארבא ,'יסעי יָאג
 | -- ַאיסטעיַאשטשערּפסַאװ טירַאװ

 :ָאמ ,ןענעײל ןעמ טעװ ןשטיוװעקצימ !ןדער ןעמ טעװ שיליױּפ ---

 .ןרעדנוװַאב .ןוא ןכרָאה ןעמ םעוו ןענעּפַאש ןוא .ןַאקשוינ

 ןשידי ןופ רַאטקַאדער רבח ,שידי טימ ןיז םעװ סָאװ ןוא ---

 :ןצפסבלעז ןײז  םיעבהלג וצ יװ ןָאפעג גערפ ַא םיא ךיא בָאה ---?גַאלרַאפ

 | .פריקָאש ךימ טָאה עכלעוו ,טייקנדירפ

 קידנביוהפיוא קיטסַאה ,גערפעגרעביא רע טָאה-- ?שידיי טימ =!

 ..םה ?שידי טימ -- ןגיוא יד ןיא רימ קידנקוק ןוא קילב:רעלדָא ןייז

 ..בײהנַָא ןיא --- תֹוחַּפל .קידלניופ טשינ ןייז טעװ שידיי טימ

 טציא .ריוא שידיי ! ןופ ,םהרבא בר ,ריא טָאה תחנ דס ןייק רעבָא --|

 7 ...סעּפע ןופ תחנ ללכב טָאה ריא ביֹוא ,טשינ

 : .רעטצנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע

 טלאטשעג יד טכַארטַאב !סאנ ןיא סױרַא טקוק !רעהַא טמוק ---

 ֿטע ר ע װ טעז .עכַאּפַאּפ רעד רעטנוא ןופ טקעטש סָאװ ,בושט ןטימ

 סָאװ ,ןטכַארט וצ סָאװ ךייא טרישקיד סע רעװ ,ןבעק רעיא טימ ןָא טריפ

 טי - = טא א א ר --- ןדער ֹוצ

 .טרָאק עניילק ַא רָאג ליּפש םעד ןיא ןענעז ןדיי ןוא שידיי /|-- 
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 פלָאװ סָאװ ,ענישזורּפס א יװ ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה עזַארפ יד

 -- ןרעטש ןיא טגנַאלרעד ןוא ןסירעגסױרַא ריז

 ךיז רענַאבנזיא עשיסּפּפ יד ןבָאה לירּפַא 19 ןפיוא טכַאנ רעד ןיא

 ;ברֹוד ןוא קילבוּפער:ןטַאר רעשיװטיל רעד ןופ טכַאמ רעד ןופ טרעקעגּפָא

 .ןרענָאיגעל עשיליוּפ טימ גוצ ַא ענליוו ןייק טזָאלעג

 לוּפ ַא ּפָאק ןיא ןגָארקעג רעטײװ טָאה רעטעּפש העש עכעלטע

 ...ליֹוק עש

 ךָאנ ןעמוק רימ ןלעװ םיטֹרּפ וצ .ןכיילב םעד ייב רימָאל ?ײװרעד

 ךרשמ ןיא שרעהעג ןוא ןעזעג ןבָאה רימ סָאװ ,ן?ייצרעד ןלעװ רימ יװ םעד

 .לירּפַא 19 םעד זיב -- ןכָאװ ריפ:ײרד ןופ

 רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןביוא ןיוש זיא סע
 :סיוא טָאה סָאװ ,טעברַא ןַא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה רוטלוק רעשידיי

 .תורוד ףיוא טלצרָאװהַאּפ ןרעוו עכלעוו ,ןעוטפיוא ןופ בײהנָא ןַא יוװ ןעזעג

 סיול ,תוחמ ריא טיול טָאה ןענַאנרָא;טכַאמ עריא ןוא עיצולַאװער יד

 רוטלוק:סקלָאפ ןופ ןטרעװ יד ןגעלפ ןוא ןציטש טזומעג תוחנה עריא עלַא

 :רעטנוא טָאה טַארַאּפַאײהכולמ רעשירַאצ רעד סָאװ ,סעיצַאנ עלַא יב
 | .טקירד

 ןיא ןגעלעג זיא ץלַא !ר ע ג י נ -- ןענַאטשעג זיא רעדור םייב

 זיא רע םנה ,ןי ק ס?נ ַא טימ ןא !{ ר ע ט ײ װ -- יב טנעה יד
 לײװ) םעביאטימ ןגעװ ןרעה טלָאװעג טשינ ןוא טײז ַא ןָא ןענַאטשעג

 יװ סָאמ רערעסערג ַא ןיא 'יר--ס, רעשיסור ַא ןעוװעג רָאנ ןַאד זיא רע

 :ירב . ;ןמיה ןשידנוב םעד ןבירשעגנָא טָאה רע םגה ;רעביײרש רעשידיי ַא

 ךיז ןעמ טָאה ןיקס---גַא טיִמ -- ("טיונ ןוא טנלע ןיא רעטסעווש ןוא רעד
 ,םנכערעג דיוא

 עמַאס ןיא .טייקיטעט עטנייוװצרַאט:טײרב ַא טלקיװשנַא ריז טָאה סע

 רעטײװ טָאה --- ןעמוקעג זיא ײמרַא עטיור יד יװ רעירפ דָאְנ --- בײהנָא

 .פקיטרַא ןשידיי ןטשרע ןיימ ןבירשעגנָא בָאה דיא ."ךָאװ יד , טעדנירגעג

 זיא רעטפעּפש .ןרעמונ 2 לכח:רפ ,רימ טנייש ,"רָאװ , רעד ןופ זיא סױרַא

 :ַאטשסנַא עיצומיטסניא:הכולמ ַא ןופ םענרַאּפ ןיא ,תודוסי עטיירב ףיוא

 :נָאט יד --- וצרעד .ןרענינ ןוא ןרעטײװ טםימ שאהּב --- גַאלרַאפ רעד ןעֶג
 לעװ דיא .(יקסנַאשרָא סירָאב רָאמקַאדער:טּפיױח) "ןרעטש רעד ,, :גנוטייצ

 :רוטלוק רעד ןֹופ םיטרּפ ןנעװ ןטײרּפשרַאפ וצ דיז ןביולרעד טשינ ָאד רימ

 טלַאװ ךיא .עמעט ןיימ ןופ ןעמַאר יר ןגיטשעגועבירַא טלָאװ'ס .טייקיפעט
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 ךיא ןוא .ןטקנוּפ ,סעטַאד ,ןטקַאפ ךס ַא ןנעק טקידניזעג קידנליװ טשינ
 ןרָאזיּפע טרעטנָאלּפעגפיונוצ רימ ךיז ןבָאה ןורכז ןיא זַא ,ןבעגוצ זומ

 .1989 טימ 1019 ןופ

 עניימ טימ טקעריד ןטכָאלפרַאפ זיא סָאװ ,םעד וצ םוא ךימ ךיא רעק

 .ןכָאװ ןוא געפ
 ןיימ וצ .ןײרַאפ:רעבײרש רעשידיי ַא טעדנירגעג ךיז טָאה ענליוו ןיא

 ןופ ןעמָאנ םעד ןפורנָא טייקרעכיז רעלופ טימ טשינ ךיא ןָאק סורדרַאפ
 ןענעזייר ןמלז .טילַאש השמ -- זַא ,ךיז טכוד רימ) .רעציזרָאפ ןטשרע

 :ליװ ןיא ןיא רע זַא ,סײװ ךיא םגה ,םישדח ענעי רַאפ טשינ ךיא קנעדעג
 :טַאזרַאפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןײרַאֿפ םעינ ןיא .(ןעוועג ןיוש טלמעד ענ

 יד ןורכז ןיא ךיז טרעטנַאלּפ רימ .החּפשמ:רעביירש רעצנַאג רעד ןופ ןעגנול

 ןגעלפ ןטרָאד .עקנַאלוהַאּפ סיורג ףיוא ,דַאבַאש חמצ רָאטקָאד ןופ גנוניוװ
 יד קנעדעג ךיא .טייקיטכיוו רעשירָאטסיה ןופ םינינע ןרעװ טדערעגמירַא

 :לעװ ךָאנ ,עי ד ע פ ָא ל קי צ גע ר ע שי ד ײ רעד ןגעװ גנוציז

 עטסוּפ יד ךרֹוד םײהַא ןעגנַאגעג טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש ןיב ךיא רעכ
 ןסינ טימ ןעמַאזוצ ("עװָאקַאמ , ,'יקצַאװַאלס,, --- עקידרעטעּפש) ןסַאג

 רעד ןגעװ -- םעד ןשיװצ ,אמויד ינינע ןגעו טדערעג ןבָאה רימ .סּפוּפ

 ."טײקמערָא רעד רָאפ דַאװ, רעקידנעײטשרַאפ

 :עג ךיז ןבָאה רימ .ןטַאמרַאה טלַאנקעג טפָא ןבָאה טפול רעד ןיא

 ?ייוסיש סע ןָאק רעװ, :העד רעד טימ ןגָאלש

 ?ןעגנוביא ,אמתסמ --

 .ןרענָאיגעל יד טימ גוצ רעד ןעמוקעגנָא זיא גָאטרַאפ

 .לירּפַא 19 ןפיוא 18 ןופ טכַאנ יד ןעוועג סע זיא
 ,ןעגנלמַאזרַאמ עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןײרַאפ ןיא ןענעז רעירפ רעבָא

 ?סיוא טגײלעגרָאפ יקסננַא טָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד:טָא ןופ רענייא ףיוא ןוא

 -- עסעיּפ ןײז ןרעהוצ

 עשיֿטַאמַארד ,'קוביד רעד , :לּפעקרעטנוא ?ןטלעװ ײװצ ןשיװצ ,, --

 -- ןטקַא 4 ןיא עדנעגעק
 ןופ טַאלברעש סָאד טרעקעגרעביא ןוא ןדלַאמעג ל?ליטש רע טָאה

 .די:בתכ



 "קוביד, םעד טנעייל יקס-נַא .א

 ?ריפ ןיימ ןופ --- ןבעל ןיימ ןיא :ןגָאז קידניב ןוא ץרוק ךיא זומ ַאד

 רימ קרעװ סיקס:נַא זיא -- גָאט ןקיטנייה ןיב רָאיסנבעל ןטסקיסיירד:ןוא

 ?רעד ןוא וטפיוא ןשירעפעש ןופ ןה --- רקיע רעד ןבילברַאפ ןוא ןעוועג
 :עט ןיימ קידנטסעמ ,טײל:רעטַאעט עשידיי בור סָאד טניימ ױזַא) גגוכיירג

 ,ןגעקַאד ,ךיא ,"רעלָאּפָארימ עקלאירזע , ןופ טלַאמשעג רעד טימ טייקיט

 ןופ :טרערעג טֹוׁשֹּפ ,לעירעטַאמ -- ןה ,((יו ז א ט ש יג ן ײ מ

 ןעלקיװרעדַאנַאפ זײװנפוטש --- !םשח הצרי םא -- ןלעװ רימ .ה גוי ח

 רָאזיּפע רָאנ דָאזיּפע ,ּפַאטע ךָאנ ּפַאפע ,דליב ךָאנ דליב רענעייל ןרַאפ

 רעשידיײ ןיא "עדַאיקוביד, רעד ןֹופ טַאלב עקיברַאפליפ ןוא עכייר סָאד

 ָאד לײװ ,י""רופלוק , קורדסיוא םעד סיוא דיימ ךיא) עטכישעג:רעטַאעט

 ךיא רעבָא ,(רוטלוק:מ ו א -- ןופ שימוצ רעסיורג וצ ַא ןעװעג טָאװ
 :יד , ןטימ תוכייש ןיא טשינ ךיא ביירש עטכישעג ןייק זַא .ייברעד ןרָאװ

 .לַאפ רעדגַא םוש ןייק טימ תוכייש ןיא טשינ יז ביירש ךיא יװ טקנוּפ ,'יקוב

 :ורכז עניימ זיא טקנוּפ ַא רָאנ ןעװעג זיא ראצ ןגעװ ?טיּפַאק רעד יװ ױזַא

 ןגעװ ןוא ןיקס:נַא --- ?ֹוחל שדוק ןיב ?לידבהל -- ןגעוװ ךיוא סעװ ױזַא תונ

 1 ע קל ס י ל ש ס יו א ןרעװ טכַארבעג תונורכז עניימ ןיא "?קוביד ,

 ןרעיוא ענימ טימ טרעהעג ,ןגיוא עניימ טימ ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 טפלעה רעטיײװצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןסיוועג ןוא טימעג ןיימ ןיא גָארט ןוא

 .רָאי 40 ןופ ןל אמיק ַא 1989 זיב 1919 ןופ :טעמכ) געווסנבעל ןיימ ןופ

 | .(78 -- לבה ךס טלַא טנייה ןיב ךיא

 רעטעּפש ןעמוק רעבָא ןלעװ ןרָאזיּפע ןוא ןּפַאפע עטקידניקעגנָא יד

 -- טּפָא ןוא עפיט יד טיול ןוא טײקטלמַאזעגנָא רעשיגָאלָאנָארכ רעיײז טיול

 ײז טימ תוכייש ןיא בָאה ךיא עכלעו ,ןרוּפש עלופקיטייוו -- !טפָא וצ

 ?רַאפ -- םַאנסיוא ןָא טעמכ -- עלַא ןענעז עכלעוו ןוא ןגַארט וצ טַאהעג

 ןגָא וצ טשינ -- }| צ א ר עפיטפ עטלײהרַאפ טשינ יװ ןבילב
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 ןוא םייקשידיי רעשירָאיטקַא ןיימ ןופ רעקילדנעצרָאי יד ךרוד --- "ןדנוװ,

 ..ןצרַאה ןדימ .ןטקיטײװעגנָא ןיא טײקשירַאיטקַא רעשידיי

 ,ןײרַאפ:רעבײרש ןשידיײ רענליװ ןיא שנװַא;רעטניװ םייב ןטלַאה רימ

 .(?ץירעמ --- רשפא) 1919 רַאורבעפ ןיא

 .עדנעגעל עשיטַאמַארד ןייז טנעײל שטימיקַא ןַאימעס

 ןיב ךיא ןוא ןרעטנָאלּפ ךימ ךיא ןָאק | ש ק ַא פ ענלצנייא ןיא

 טרערעג זיא סָאװ ,םעד ןגעװ ?ייצרעד ךיא סָאװ ,ץֶלַא יצ ,רעכיז טשינ

 .רעלשקניּפ רעביא ךיא ביג --- טרַאװנגעק ןיימ ןיא ייקוביד , ןגעוו ןרָאװעג

 טגװָא םענעי טָאה יקסננַא זַא ,רעכיז רַאפ רימ טנייש ,לשמל ,ױזַא

 ןיקסװַאלסינַאטס .ס .ק רַאפ טנעײלעג רע טָאה עסעיּפ יד זַא ,טלײצרעד

 זַא ;(?תועט ַא ךיא בָאה ָאד רעדָא 71918 ?רָאי:המחלמ ןטשרע ןיא)

 סָאד) "חלושמ , ןֹופ עלָאר יד ןריפנײרַא ןטָארעג םיא טָאה יקסװַאלסינַאטס

 ;עי טשינ --- זַא ,ןײז ןָאק סע רעבָא .טרעהעג ינזָאב ןיקסנַא ןֹופ ךיא בָאה

 ;םימ טשינ עגליוװ ןייק רע טָאה רַאילּפמעזקע ןשיסור םעד זַא ;(טנװָא םענ |

 :ןַצּפָא ןזיװַאב טשינ רע טָאה ,ןוזּפיחב עװקסָאמ קידנזַאלרַאפ ...טכַארבעג

 טציא -- ןוא ,רַאילּפמעזקע ןקיצניא םעד ןיקסװַאלסינַאטס יב ןעמענ

 ןיא -- לָאמ ןטײװצ ַא ןבירשעגנָא י"קוביד , םעד רע טָאה -- ענליוו ןיא

 םענעי ןיא טשינ בוא ,ןוא ,טנװָא םענעי ןופ ךיא קנעדעג סָאד .שידיי

 עקילָאצליפ"עקידרעטעּפש ערעזדנוא תעב ט?ײצרעד רימ סע רע טָאה ,טנװַא

 ןבָאה רַאי ןבלַאהטרעדנַא עקידרעטייוו יד רַאפ .עמעט רעד ףיוא ןכערּפשעג

 ןוא ,לָאמ רעקילדנעצ ןפָארטעג עשרַאװ ןוא קצָאװטַָא ,עגליוו ןיא ךיז רימ

 רעטנוא --- ןכָאװ יירד ַא -- טניוװעג עדיײב קצָאװטַא ןיא ייווצ םישדח א

 .(סואַאל החּפשמ רעד ןיא הבורק ַא רענײז ײב) רַאד ןייא

 :יד ןֹופ גנוריפפיוא רעד רָאנ זיא "ןבעל סָאד, לַאנרושז סטילאש ןיא

 ,ןעייסע ,ןעלקיטרַא עטנַאסערעטניא יײר ַא ןעוועג יירעגנליוו , יד ייב '"קוב

 יד, רעד ןוא "טעלמַאה , :?קיטרַא ןיימ םכותב) ייקוביד , ןגעװ ןצימָאנ

 :יא ךימ טָאה ,1997 רָאי ןיא ןעזרעד לַאנרושז םעד בָאה ךיא זַא .('יקוב

 (טשרע םוצ טָאה יקסנַא ױזַא יװ ,םעד ןגעװ םיטרּפ ?שניב ַא טשַאררעב

 ..ןעקנעדעג וצ ןָא טשינ בייה ךיא עכלעװ ,"קוביד, םעד טנעײלעג לָאמ

 בָאה תורוש עקיזָאד יד ןיא .קיטש ןרַאפ תולעּפתה ןיימ ןנעװ --- ייברעד

 ייקוביד , םעד ךיא בָאה טנװָא םענעי זַא ,ןלייצרעד וצ הנווכ:רקיע יד דיא

 /  .טצַאשעגּפָא טשינ ןוא ןענַאטשרַאפ טשינ

 .ןעשעג זיא ןטרָאד סָאװ ןלייצרעד רימַאל
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 אדירפ ,ןרעטיײיװ ,ןרעגינ -- טלֹוב ךיא קנעדעג עקידנזעװנָא יד ןופ

 :רופלוק ןופ -- עפַאי בײל רעטכיד ןטמירַאב ןופ יוררפ יד -- עפַאי

 :דליב םצע טָאד .ןיקסנַאשרַָא-- טנייש רימ -- ןוא ןענַאסלענעצַאק .טּפָא

 ןימולחל ריא קגעדענ סענעצס ענלצנייא ןוא טנעיילעג טָאה יקס:נַא ױזַא יו

 :ַאק ַא -- טניײה ןיב ןוא ןעװעג דימת טכיזניה רעד ןיא ןיב ךיא .טשינ

 יװ ױזַא --- ןטָאלשעגנייא ןיב ךיא זַא ,ןסָאלשעגסיױא טשינ זיא סע .עקיל

 רימ טימ -- דנַאש ןוא סורדרַאפ ןיימ וצ -- ןבעל ןימ ןיא טָאה סָאד

 :נענימַארּפ ןוא עשנעקרענָא ןופ טראוונגעק ןיא לָאמ רעקילרגעצ טריסַאּפ
 :קרעװ ערעײז ןענעײפ טװורּפעג רימ רַאפ ןבָאה סָאװ ,ןרָאטױא עט
 !םלוע לש ונובר ןופ רימ טרעשַאב -- עריענּפ ַא ,ףַארטש ַא ,נַאלּפ ַא

 -- ןעגנולדנַאהּפָא יד ןופ ףיולרַאפ םעד רָאלק רעבָא קנעדעג ךיא

 | -.ןענעייל ןכָאנ

 קרעװ םעד ןגעק טגָאזעגסױרַא שירָאגעטַאק ריז טָאה ןָאסלענעצַאק
 ןצנַאנ ןטימ שרדמ:תיב ןטימ שרוק:ילב יד ןריציפירָאלג וצ ןפוא ןיײז בילוצ

 רעדליב טקעלּפמָאק םעד ןוא המשנ ,השודק ,הנומא ןופ גײצעג:רעּפַאלק
 ?צרָאװוצסױא ןפורַאב טנייה ןענעז רימ סָאװ ,ןטלַאטשעג ןוא ןפירגַאב ןוא

 ןריזירַאלוּפָאּפ וצ יז הנווכ רעד טימ ןעמ טמוק ַאד ןוא ,ןעל

 ,םעד ןגעוו טרערעג ,קיטירק רעד טָא ףיוא קידנרעפשנע ,טָאה יקס:נַא

 עביל יד זיא ָאד .ןטלעװ ערעדנַא ץנַאג ןענעז י"שדוק:ילכ,, ןֹוא רַאלקלַאפ זַא

 ןופ שטנעמ רעד ףיוא טערט ָאד ;רעבליז ןוא דֹלָאנ ןופ תוחוכ יד חצנמ
 קירטש ַא טימ קילזימ ןשירעוּפ ַא ןיא , קידצ םעד טעז רעכלעוו ,קלָאפ

 :ָאטנַאּפ ענעדלינ יד ןיא םיקידצ יד ןופ קזֹוח טכַאמ ןוא *טלטרַאנעגמורַא
 :טפירשפיוא ןטימ ?וטש םענעדליג ןוא םירמז:ילכ 24 יד טימ ךעלעפ
 ,יקירצ , םוצ סיוא טיירש שטנעמ:סקלָאפ רעד טָא ."םיקו יח ?ארשי ךלמ ,
 | -- '!תמא ןיד ךורב , :"טליּפשרַאפ ,, טָאה רעכלעוו

 - !ע ו צ ו ? ַא װ ע ר -- ןעמונעג שיגָאלָאעדיא סע זיא

 טלַאמטשעג עצנַאג יד ,דיז טײטשרַאפ ,זיא עי צול ַא װ ע ר -- ןוא

 ליוו ;"ארחא ארטיס ,, רעד ךרוד ןטוג םוצ טבערטש רעכלעװ ,"ןעננח,, ןוֿפ

 ליװ .;"השודק רָאנ ןביילב לָאז ריא ןיא זַא ,ױזַא האמוט יד , ןרעטיילסיוא

 ןוא "עקילייה טשינ ןגעװ ךרוד תמא ןקידלקניפ ןרָאלק םוצ ןכיײרגרעד,

 ."ףןגעװ עיינ ןכוז סָאװ ,יד ןופ,-- זיא

 .טמַא:רוטלוק ןופ רעײטשרָאפ םעד טרעפטנעעג יקס:נַא טָאה ױזַא

 םורָא רָאי 3 ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ ןטלַאהנײא טשינ ָאד ךימ ןָאק ךיא

 םייח םוגרת) "המיבה , רעטַאעט ןיא "קובידה , ןופ גנוריפפיוא רעד ֹוצ
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 -- ?רקסגנַא .ש תאמ ,, :טיטעּפ ןוא ,תויתוא:הנבל טימ -- קילַאיב ןמחנ

 ;רוטלוק ןֹופ טרּפ ַא ןיוש ןיא סָאד .שיפא ןפיוא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא

 טשינ טגרָאזעג --- תורפוש ןוא םיתילט -- טיזיווקער ןגעוװ טָאה --- (!סקנּפ

 (-| יינ ע ? שטיליא רימידַאלװ --- יװ רערעדנַא ןיײק

 חומ ןשיצַארעמַא ןיימ רַאפ דעלדנעטשרַאפ טשינ ןוא גנַאל טָאה רעגינ

 קרעװ סָאד ןכַאס עכלעװ ,םירפס עטלַא ןופ ןטַאטיצ יד ןנעװ טדערעג

 :ַארעטיל ןופ ןמיס ןדעי ּפָא ןשיװ רעבָא ,רָאלקלָאפ ןופ גנולמאז א ראמ

 טלעטשעג ענַארפ יד ללכב ָאד ןָאק רוטַארעטיל ןגעװ ביוא ,וטפיוא ןשיר

 ןרעוו

 :םיוא ,קיטש סָאד ןעלדנַאהַאב וצ ךעלגעמ ָאי רשפא ןזיא סע --

 :ַאר:משינ ַא טימ ןבעגעגוצ רעגינ טָאה -- ?שילַארטַאעט םע קידנעמענ

 ;םױרַא ערעװש ןײז "דנעיּפעה, ַא טימ ןקידנערַאפ וצ הנווכ רענעטלַאה

 ;רַאֿפ ןיס ַא יװ ,טקריװעג עקידנזעװנָא עלַא ףיוא טָאה סָאװ ,גנוגָאז

 .רוביח ןייז ןוא רבהמ םעד הסיפת רעקיבײא ףיוא גנוטּפשמ

 ,גגוגײמ עקידנקיטומרעד יד .רענעגָאלשרעד א ןסעזעג ןיא יקסגנא

 טָאה ,ןיקסװַאלסינַאטס ןופ טרעהעגסיוא קירוצ ןרָאי טימ טָאה רע סָאװ

 ןופ רע טָאה טציא תעב ,דיײרפ ןופ לַאװק ןייק ןײז טנַאקעג טשיג םיא

 טרעהרעד קיטירקג רוטַארעטיל רעשידײ רעד ןיא טעטירָאטױא ןטנעקרענַא

 טָאה רע ןכלעװ ןיא ,קרעװ ןגעװ גננימ עקי ד נשי װּפ ַא שטמ ַאזַא

 םֹוצ טָאה רע ןכלעװ ןוא ,ץרַאה ןײז ןופ םעטָא םעד טכױהעגנײרַא

 יד זַא ,טפָאהעג טָאה רע ..שידי ףיוא -- ןרעה טזָאלעג לָאמ ןטשרע

 ןשינעצס םענעגנולעג ןופ ןעמאר ןיא עטסאפעגנייא ,רָאלקלַאפ ןופ ןעלרעפ

 ..גנוגעקרענָא טימ ןעמונעגפיוא ןרעװ ןלעװ ,ש י ד ײ ףיוא ןוא לאטנייא

 :ַָאילימ יד :ןפָאה וצ ױזַא טנורג ַא טַאהעג טָאה רע ,שגעמעג טָאה רע

 ןעמונעגפיוא קרעװ סָאד ןבָאה טלעװ רעד ןופ ךעלעקניוו עַלַא ןיא ןדיי ןענ

 סע ,תונושל םיעבש ףיוא שצעזרעביא זיא סע .תולעּפתה ןופ ןעמַאלפ טימ

 ?ימ ןיא טָאה ןעמ ןוא ,רָאטיזָאּפמָאק ןשינעילַאטיא ןַא טרעטסײגַאב טָאה

 ."קוביד רעד , ערעּפָא יד טריפעגפיוא רעטַאעט:?ַאלאקס אל, רענַאל

 רעסיורג רעד טָאה ןײרַאפ:רעבײרש רענליוו ןיא טנװַא םענעי רעבַא

 טנעקרענַא טו שינ י ןבפב ןוא גנורעטיברַאפ יד ןבעלרעביא טזומעג רעפטכיד

 ודנשרשישפ

 .(ידרַאװ דוד ןופ לקיטרַא) 1 .ב "טײק ענעדלָאגג יד עז(*
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 אזא ןפרַאװרַעד טנָאקעג ןטסקינײװמַא טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןשטנעמ הוה
 .קרעוו ןייז ןופ תורצוא יד וצ טליגכ

 !ןרַאמעמפ ע ג ײ מ רָאד ביירש ךיא רעכָא
 .תונורכז סיקסננַא ןופ דליב ַא טלקיװפנַא רענעײל ןרַאפ ךיז טָאה ָאד
 ?רימ וצ דליב עקיטציא זיב סָאד טָאה ,ךיז טגערפ סָאװ
 בורע טשינ ןיב ךיא) רעטײװ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה ןרעגינ רָאנ

 :עגּפָא ןיא ָאד ."רעטעּפש:רעירפ , :טקנוּפ ןיא פייקכעלטקניּפ רעד רַאפ

 .(םײקצנַאג ןייז ןיא דליב סָאד טרעדליש

 רענעפ עקידנרעטנומרעד ןופ .טגָאזעג טשינרָאג םצעב טָאה רעטײװ
 2 .טשינ ןמיס ןייק

 רעד .עינָאריא רעקידנפורּפָא ןופ ?כיימש רעטנַאקַאב ןייז םינּפ ןפיוא
 ןפיוא טקידניזעג ןייֵלַא בָאה ךיא , :ןעװעג זיא טרָאװ ןצרוק ןייז ןופ ןיז
 ךיא בָאה ןטײקכַאװש ענעגײא עניימ רעבָא ,עיגרוטַאמַארד ןופ טיכעג
 ;עג דיז ןופ -- ,?סעקרעשטשַאי, טימ םגה ,ןֹוא טנעקעג ,טליפעג דימת
 .תוניכמ ןגָאז וצ רעװש רימ זיא ןעגנוטסעמרַאפ עדמערפ היוא .טכַאל
 :' א ןיא ןורסח ַא .ןורסח ןייק טשינ זיא רָאלקלָאפ זַא ,טנייש רימ רעבָא
 רָאטיוא דעד טָאה ,רימ ריז טניימ ,טרּפ םעד ןיא ןוא .גנוד ָא ? ר ע ב
 :ָאועד סע זיא יאדװַא !סע ןיא עיצולָאװעד.גָאװ ןוא סָאמ עדעי ןריולרַאפ

 :ַארעטיפ ךרוד טשינ ןיטולח? ןוא רעטַאעט ךרוד טשינ -- רעבָא !עיצול
 :וע ןיא ,םישדק:ישדק ןיא ,םישרדמיניתב ןיא -- ןעװעג ןענעז רומ .רוט

 -- םלוע לש ונובר עמַאס ןבענ דובכה:אסכ םייב ,םינוילעה תומל

 בר דלהמ ַא ףיוא ןבילבעג רימ ןענעז רעכָא ר ע ט ַא ע ט ןופ
 ג ןָאק ןיֵלַא ןיקסװַאלסינַאטס זַא ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעוש זיא רימ ןוא

 מלַאהנא א ןוא גנולעטשרַאפ ַא ןפַאש וצ תומש עפוק רעד:טָא ןופ ןעגניל
 ..רעש 214 רעיושוצ םעד

 :עג ןענעו עלַא רעכלעוו תעב ,עזױּפ רעקידנקירדרעד ,רעליטש  ַא רָאנ
 ױזַא ,טָאה רע ...לוק סיקס:נַא ךיא רעהרעד ,ּפעק עטזָאלענּפָארַא טימ ןסעז

 ,טקיטשעג ֹומכ םיא טָאה עכלעוו ,טייקירעזיה טכיש ַא קידנסיירכרוד יו
 ןוא רימ וצ -- ּפָאק:רעלדָא ןסײװ םעד -- ּפָאק ןטימ טםיירדעגסיוא ריז

 :טגָאז

 ערעדנַא ןוא רעקיטירק ,רעקיטילַאּפ ןֹופ ןעגנוניימ יד. ךָאג ---

 שי טרַא רעד ןגָאז סעוו סָאװ :ןרעה וצ ןעוועג קירעגײנ ךיא טלָאװ רענעק
 א ךיז טוורּפעג ךיא טלָאװ רשפא .טשַאררעביא ןרָאװעג ןיב דיא

 קפס ילב ןַאד טלָאװ ןוא ויטַאיציניא רענעגייא ןיימ טיול ןגָאז
-- 
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 עג טכָאװ טרָאװ ןיימ ןוא ,ןיקסגנַא וצ עביל רעסיורג ןיימ ןופ ןפיוטש

 .ןעלמיה ענײז ףיוא סנקלָאװ ענרענייטש יד ןבײרטרַאֿפ וצ הנווכ יד טַאה

 .טלמוטעצ טושּפ ךימ טָאה רימ וצ גנודנעװ ןייז רעבָא

 טליפרעד ךיא בָאה ,רענעפ עקירעזײה ענייז ןופ טקעטשעגנַא יל

 .ןגיושעג -- ןוא ?גרַאג ןיא ליונק ַא

 עלַא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ןֹוא ,טקוקעגנַא ךימ ןבָאה םורַא עלַא

 "!טשינ טניײװש , ;ןעיירש

 :רעדנֹווו ייווצ ןופ ףור ןעמוטש םעד טציא ךַאנ דיא עז סרעדנוזַאכ

 -- ןגיוא:ןעיורפ עצרַאװש' ערָאב

 "!טשינ טגײװש , :ןעירשעג םוטש ןוא רימ ףיוא טקוקעג טָאה סָאד

 .עפַאז אדירפ ---

 :רומאל -- ךרעל -- טגָאזעג בָאה ריא ןוא

 בָאה רָאלקלָאפ ןופ ,ןיבמ רעּפַאנק ַא ךיא ןיב רוטַארעטיל ןיא --
 ןרעסישזער טציא ןכַאמ רעטַאעט ןיא .ףירגַאב ןטסנעלק ןײק טשינ ךיא
 :ַאמ ןעניפעג קפס ןָא ָאד םעװ יקסװַאלסינַאטס ןוא ,סעקלומָאג יינש ןופ

 .גנופעטשרָאפ ַא רַאפ לאירעט
 לעװ דיא גנַא? יװ ןייז טעװ ןוא ןעװעג רעטַאעט ןיא רימ רַאפ רעכַא

 רעליּפשיוש ןרַאפ ןענעז סָאד -- "ןלָאר, !| 2 ַא ר -- ןליּפש ןוא ןבעפ

 סיוא טליּפש רע עכלעוו ףיוא ,ןקיוּפ יד ,סנגיוב יד ,סענורטס יד ,ןעלדופ יד

 .קנַאדעג ןוא ץרַאה ןיז ןופ קעידָאלעמ יד

 יא בָאה ,ש טימיקַא ןַאימ ע ס ,ן ַא ר ן ײק

 ס ָאװ ..פ לי פר עעד- טשינ ,עדנעגעל יד קיד נר ע ח

 |ענופעג טשינ--ןליּפש ו צ

 טשיג ןצַאש רימ עכלעוו ,תורצוא ןטלַאהַאב ןענעז ָאד ןַא ,ליפ ךדיא

 ןוא םיחטש דעביא ןעגנילקעצ ריז ןענָאק עכלעוו ,ןויטָאמ ליפ ךיא ;ּפָא

 | .תורוד

 ןעמוק טלעװ -עד וצ ןלעװ רעגניזרעפסיימ עשינעצס ךרוד טשינ רעבָא

 .ןויטַאמ ןוא תורצוא יד טָא

 ךיא כָאה -- תואב תוא ,טרָאװ ןיא טרָאװ תורוש עטצעל יד -- ױזַא
 יקס--נא יװ ,םעד ךָאנ טגָאזעג טנװָא םענעי -- ןימינב 'רב םהחע --
 רעד) "ןטלעװ ײװצ ןשיװצ; עדנעגעל עשיטַאמַארד יד טנעיילעגרעביא טָאה

 .(קוביד
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 ;עקימשענּפָא יװ ,עטמעשרַאפ יװ ,טקירדרעד -- ?יטש דיז זיא ןעמ

 .ןעגנַאגעצ -- ענ

 .טכַאלעג --- קפס ןָא ?מיה ןיא טָאה אֹוה ךורב טָאג
 .םניײװעג ןבָאה --- םיכאלמ

 .טשינ ריא סייװ טכַארטעג טָאה יקס---נַא סָאװ
 .משינרָאג רע טָאה טגָאזעג

 .רָאג --- סע זיא התע:תעל ןֹוא

 ...ךַאנ ןוא ךָאנ -- ןעמוק טעװ םורא רָאי ןּפַאנק ַא ןיא



 ילפ:דעלדַא .אז

 ,ןסיוװ רענעײל רעד ףרַאד ,"שנַאה ןיא רעדעפ ַא, טַאהעג בָאה ךיא זַא

 ןיא ?לּפעק ןימ אזַא רעטנוא ?טיּפַאק םעד ןענַאמרעד ךיז טעװ רע ביוא

 | .דנַאב ןקידרעירפ

 :עגנָא בָאה ריא טניז קעװַא ןענעז עכלעוו ,רָאי ןעצ יד רַאפ רעבָא

 ,יענע ןעלקָאק ןופ טיוט ןפיוא גָאלַארקעג ַא ןוא "ןסאר יײװצ , יד ןבירש

 ?וצ עקיקעפוצ רעביא ענעטַאשעצ ,ןעלקיטרַא עקילעפוצ רעסיוא ךיא געלפ

 טרָא סיורג א ןעמונרַאפ ןבָאה ווירב .װ י ר ב ...רדסכ ןביירש ,ןעגנוט

 ,ןפַאש רימ סע טָאה סרעברָאל ןייק ןוא םיורב ןייק רעבָא ,ןבעל ןיימ ןיא

 :יא ,, רעד ןומ ןריט יד ֹוצ ?סילש ןייק ןוא טנַאקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ

 .ןבעגעג טשינ טנַאה ןיא רימ סע טָאה '""טייקיב

 ?"גנווושפיוא ןשירַארעטיל , ןֹופ העש ןיימ ןגָאלשעג טָאה טציא

 ןבָאה ענליוװ ןייק ריביס ןופ ןעמוקעג זיא רעטיײװ יװ ,םעד דָאנ ץרוק

 ."ןעמוטש םעד,, ןיקסווָאּפיל יב טריפעגפיוא --- טיילצרעד ןיוש יװ --- רימ

 :םא ,?רעדנַאסקענַא , -- ןיימש טקעלַא ,"דניירפ,, םעד טליּפשעג בָאה ךיא

 םעד -- שַאה -- ,קנעדעג ךיא טייוװ יװ ,ןוא ,'"עיסא,, -- יקסוװַאּפיל רת

 טימ רימ ןשיװצ טקילפנַאק ַא ןעמוקעגרַאפ זיא ָאד) 'יבייל 'ר ןתוחמ,
 ,ײרעדגַאסקעלַא , ןליּפש וצ שרידנעטערּפ טָאה רעכלעוו ,ווָאלָאקַאס דינָאעֿל
 .(סיוא ַאד ךיא דיײמ ןטקילפנַאק ןימ םענעי ןופ ןויטָאמ יד רעבָא

 2רעד ,ןדירפוצ ןיא רעטייוו זַא ,טנייצרעביא ןעװעג ךיא ןיב טלמעד

 ײב קסנימ ןיא קיטש סָאד ןענעיילרעביא ןטשרע רעזדנוא ןופ ...ןביוה
 :עג לפיוו ןוא ...רָאי 8 -- 7 ַא קעװַא ןענעז בוטש ןיא ןעזיאמרעג עשאס

 ;ערּפ רעד רָאנ טנײמעג בָאה דיא !ןעגנובעלרעביא עכלעװ ןוא !ןשינעעש
 רעבמעװַאנ בײהנָא ןיא ןײז טזומעג טָאה סָאד) "ןעמוטש , ןופ ערעימ

 ,רעטרעטסיינַאב ַא ,רעטמַאלפעצ א ןעמוק םעװ רָאטיױוא רעד זא 8

 ןעמוקוצ זדנוא סָאד לָאז ,, -- זַא ,לקַאטקעּפס ןיא ןעזעג טוג בָאה ךיא םגה
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 ,רעטכינ ַא פָאה ! ד נג | א ןופ סָאװ ,סָאד רעבָא ,"טלעפ ןדנוא סָאװ

 :עגכיֹורַא לקַאטקעּפס רעד טָאה ,ןטראורעד ט נָא ק ע ג גיוא ןפָא

 ,,פיֹוה ןלופ א טימ טגויפ

 :רעד עקידנּפעשסױא ןא ןכַאה וצ ךיא ןיימ ועטקעטסַארטער טציא

 טשינ זיא סָאד רעכָא .גנורופפיוא ןייז ןופ ןוא םישוח ענײז ןופ גנןרעלק

 ןכייװ עמעט דעד ןופ זופ ךיא ןוא ,תונרכז ע גײ מס ןופ עמעט ןייק

 זא עמ ע ט ןײמ טשינ :לטרעוװ ןטלַא ןטיול --- "ךיוריײװ ןופ דש א, יװ

 ."דַאז ,, ןיימ ולימַא ןעוו ,ןקיטיײװ עניימ --- וליפַא ןעו ,סע

 ןײז םימ טרעלטרעד לקַאטקעּפס םוצ טייקליק םרעטייװ בָאה דיא
 ,טכַארטעג בָאה ךיא ."- ע ם א ע 08 -ןינע םצע םוצ טייקיטקיגכײלג

 ןרעװ ןענַאק וצ ּפָאק ןרעטכיננוצ ַא ןרעטלוש ענייז ףיוא טנָארט רע זַא
 :ַאעט:סקלַאפ םיקסוזָאמי ןיא ?קַאטקעמס ַא יװ הקשמ .ַאזַא ןופ רוכיש
 ."רעפ

 בָאה ,"ד ַא װ; ןײז ןומ ןיגע ןיא ןדלָאמעג ריס ֹוצ ריז טָאה רע זַא

 טלמעד --- ןייט ןיא טכערעג ןעוװעג ןיב ךיא םייוװ יװ ,שנייצרעכיא ךיז ךיא

 טשינ זיא רע זַא ,גנוניימ --- רעפקרַאטשרַאפ ןײזטסוװַאברעטנוא ןיא דָאנ

 יװ רעמ טשינ זיא רעטַאעט זַא ;?סנַאלעפקע רַאפ,, שטנעמ:רעטַאעט ןייק
 -- ןטרילפ עשירעפיטש ענייז ןופ רענייא

 !;ַאלרַאפ ןעװעג זיא עיכיטס ןײז

 בײּרש , ךיא זַא ,רעטומ ןימ טגָאזעג רע טָאה קירוצ ןרָאי טימ רַאנ

 טלמעד ןוא .ווירב ַא םעניימ ןזיוועג םיא טָאה יז ןעוו ,"שידיי ןקיטכערפ ַא

 ןפלעוו עדמערפ יד ןופ ןסײרוצּפָא , ריס טייהנגעלעג ַא טכוזעג רע טָאה רָאנ

 ,רָאיטקַא ןַא סװעַאילעיב קידנעײז רָאנ ."ןגָאװ ןשידיי ןיא ןענַאּפשנײא ןוא

 ןוא ןרעטײװ :געװ טרעהעג דירפ ראזאל ןוא ימע:ןב בקעי ןופ ךיא בָאה

 טרעק רע זַא ןוא ,רוטלוק רעשידיי ןופ םיבעג ןפיוא ןעגנוטסעמרַאפ עניײז

 :גײא ךס ַא טנַאקעג ןדנוא טלָאװ סָאװ ,דיחי:ןב ןכייר,, םֹוצ םוא רדקכ דיז

 ."םיא וצ געוו םעד ןעניפעג רימ ןעו ,ןעגנערב

 ןָא טָאה םיא ןוא רעקיטקַארּפ רענעבירטעגכרוד ַא ןעװועג זיא רעמייו

 ?רַאפ ןיע?ףרהב טלָאװ רע ןכלעװ ,ןינב רעקיקָאטש24 רעד טקָאלעג קפס

 .םירפס גרַאב ַא ןיא פלדגַאװ

 ןופ ןעמוקקירוצ ןייז רָאנ רימ יב ןסעומש עטשרע יד ןופ םענייא ןיא
 :עזַארפ ַא ןפרַאװעגנײרַא רע טָאה ,ריביס
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 :לע ערעײא רעביא רעגָאז:העד רעלופ רעד טציא ךָאד טנעז ריא ---

 ,טסנוק יבגל ןתובייחתה טָאה ריא זַא ,טשינ ריא טכַארט .ןגעמרַאפ סנרעט

 ?רופארעטיל

 2נֹוא זַא ,סײװ ךיא .טרעפטנעעג טשינרַאג בָאה ךיא זַא ,קנעדענ ןיא

 ױזַא -- ?טכַאש ןדלָאג ַא ןטייקיעפ עקידנעקניה עניימ רעטנוא ןלעטשרעט

 ענײמ ןופ ריס זיא -- "אבכוכ:רב, ןיא ןענעדַאפדלַאג יב סופאּפ יװ

 ןוא "טסנוק, טימ ן| ע 9 ד נג א ה ןוא .קידלקע ןעװעג םירט עטשרע

 :בֹוש טימ ןעלדנַאה יװ רעסעב טשינ ןעזעגסיוא רימ טָאה "רוטוק,

 | .גרַאװ

 ןײמ ףיוא לַאדעמ ןופ ןטײז ייווצ יד ןשימ ןגעוו קנַאדעג םצע רעד

 .דמערפ ןעוועג רימ ןיא געווסנכעל

 .טליפרעד ףכית סע טָאה ,חקּפ:השעמ ,רעטיײװ
 :נײַא ןפיפ ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא ןיא

 םע סָאװ ,םעד ןגעװ עדאריפ רעגנַאק ַא רעניימ ךָאנ קילּפער ןײז קורד
 --- .טצנַאלפעגנייא ןוא טצעזעגכרוד ןרעװ רעטַאעט ןשידיי ןיא זומ

 עשימילָאּפ:ײטרַאּפ ןיא טקנוּפ ַא זיולב טשינ ןיא ןינע רעד ביוא --

 ,ןצנערעפנַאק ןופ סעיצולָאזער יד ןיא טקנוּפ ַא זיולב טשינ ןוא ןסקעדָאק

 ביוא ;ץיה רעקיטסײג רעזדנוא ןופ דארג רעקירעהעג רעד זיא טסנוק כיוא

 2 ח י יד ןגעק קילעטשרעטניה טשינ ,ק 5ָא פ ס 5 ַא ,ןענעז דימ

 -- רעטרעדניה רשפא -- רעקילדנעצ יד ןיא ךיז ןבָאה עכלעװ ,ם י ד

 :עײז --- ןטנַאלַאט ערעײז ןבָאה ןוא קעװַא ןענעז ןוא ןסירעגּפָא קלָאפ ןופ

 .רעכיגעג עדמערפ ןבעגעגּפָא -- תֹוחֹומ ןֹוא רעצרעה עשידיי ער
 ,ןיקס--נַא טימ טפָא טדערעג עמעט רעד ףיוא םישדח ענעי בָאח דיא

 :װװ טימס -- טנװֶא םענעי ןֹוא ןשטיװַאנַאלּפַאק ןד ןטימ ,ןרענינ טימ

 .ןרעמ

 טָאה סע רעכַא .טכַאלעג דימת יװ לָאמ סָאד ךיוא ןבָאה ןגיוא ענײז
 - טרעײנ ,לזוח ןופ טשינ טמַאטש ןכַאל ןייז זַא ,טלעטשעגסיודַא דךיז

 ...דיירפ ןופ
 ענייז ןוא ןביֹוהעגנָא רע טָאה -- ךייא ןעקרעד ךדיא רעמ סָאװ ---

 וצ וצ ךיז רעה ךיא רעמ סָאװ -- ןטכיולעג רעשיירב ץלַא ןבָאה ןגיוא

 ;ןטַאליטסָאּפ ענעסירעגּפָא טייקכעלקריװ רעד ןופ עכלעזַא לָאמטּפָא ערעייא

 ץלַא -- ,תוגווכ ,ןשטנוװ ,רענעלּפ עקידנבעווש ל?מיה ןטעביז ןיא עכלעזַא

 רעד ,רעשיטקַארּפמוא רעד ,ריא טנעז טכערעג זַא ,רַאלק רימ טרעו רעמ
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 סָאװ ,רעטריװרַאפ ,רעטרוכישרַאפ רעד ,רעטעשזדנַאלברַאפ תומולח ןיא

 עריא ןוא ןטרעװ עדיא ןוא טלעװ יד ףיוא רע טמענ ּפָארַא ּפַאק ןטימ
 .ןגעוו

 ;יור סָאד קידוצ ןוא ןיהַא טזײרּפשעגכרוד ,ןעגנורּפשעגפיוא ןיא רע

 ףיוא טנַאה עטכער ןיז טגײלעגפיורַא ןוא טלעטשענּפָא ךיז ,רעמיצ עקימ
 .רעטלוש ןיימ

 2נַא עכלעזַא ײװצ ןענעז עדיײב רימ ,יקסװערָאמ ,סיוא ךימ טרעה ---

 :נעײז ,רעבָא .ןגירק רָאנ ריז ןענַאק ,טרעטײװרעד קידנעײז ,עכלעוו ,ןדָאּפיט

 ןיא טגָארפ רענייא ליײװ ,טלעװ יד ןרעקרעביא רימ ןענָאק ,ןעמַאזוצ קיד

 -- רָאג זיא השעמל םדוק יאנת ַא .טלעפ ןטיײװצ םעד סָאװ ,סָאד ריז

 ןביולג -- ןטײװצ ןיא רענייא ,ןעיורטפ ןטיײװצ םעד רענייא ןלָאז רימ
 .שינעלקַאװ ןוא תוקפס ןָא ןײגכַאנ רעטצניפ רעד ןיא ןוא

 טגָאז ?ביולג ךייא ןיא ךיא יװ ,סָאמ רעד ןיא ןעיורט רימ ריא טנָאק ---

 ,רעפטנע ןיק טשינ ריא טָאה טנייה ביוא .טשינ ךדיא טרעטש !ןפָא רימ

 יורטוצ רעיא ןוא .ןרילרַאפ טשינ ןביולג ןיימ לעװ ךיא .ןטרַאװ ךיא לעװ
 .ןעגיוועג דיא לעװ

 =נורּפשענפיוא ףכית ןוא לעטַאפ ןפיט ןיא ןזַאלעגּפַארַא ךיז טָאה רע
 | .ןעג

 ןריזילַאעד ןטימ תוכייש ןיא ןגעמרַאפ רעיא ןגעו !רקיע רעד ;:ָאי --

 לָאמנײק ןוא ןסעגרַאפ ריא טלָאז ,רעטַאעט ןופ ,גַאלרַאפ ןופ רענעלּפ יד
 ערעײא ,תענושמ רעיא ןבָאה ףרַאד דיא .רימ טימ ןדער טשינ ןופרעד

 ףתוש ןייק רַאפ .ןשינעטכַארטסיױא עדליוו ערעייא ,ןלַאפנײא עשירָאפַאטעמ

 .ןעקנעדעג ןוא ןסיװ ריא טלָאז סָאד .טשינ רימ ריא טגיוט
 ךיז כָאה ךיא ...שיט םייב ןציז ןבילבעג ןײגקעװַא ןייז ךָאנ ןיב ךיא

 2בײרש ןֹופ ןסירעגּפָא ךיז בָאה ךיא ןַא .ריּפַאַּפ ןֹוא טניפ םוצ ןעמונעג

 .ןגרַאמירפ רעסַאלב ַא ןטכיולעג רעטצנעפ ןיא סָאה ,שימ

 רעד ַא ,רענעקַארשרעד ַא ,רעטסיירד:טשינ ַא ,ןגרָאמירפ:רעבמעװַאנ ַא
 | .רענעגָאלש

 ןבעג וצ גַאלשרַאפ ןפימ שיט ןקיבלעז םייב םיא ךיא עז םעד רָאנ ןוא

 ."רָאװ יד , :לַאנרושזנכָאװ םעיינ ןרַאֿפ לקיטרַא ןַא
 2 רֶשפַא ,גָאפ ַא ןיא -- םיא ,ןבירשעגנָא לקיטרַא םעד בָאה'כ

 טאל ענייז םימ רעלטעלב יד טּפיזעגכרוד טָאה רע .ןבעגעגּפָא --- םורַא

 | :טגָאזעג ?לכיימש ַא טימ ןוא ןגיוא עקיד
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 !ץלַאהנסמיּפ ---

 .ןֿפַאלטנַא ןוא

 | .ןעמוקעג ןגרָאמ ףיוא ןוא

 טרעטיצ סע, :הרוש עטשרע יד ןכיירטשסיוא ןביולרעד טזומ ריא --

 ."טלעוו יד

 .טקֹוקעגנײרַא בָאה ךריא

 ןוא ,?קיטרַא ןצנַאג ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד :ךעלגעמ טשינ --

 !ּפ ָא ק רעד זיא הרוש יד

 :5 מע ק .ַא טָאה לקיטרַא סרעגינ סָאװ ,השעמ יד רעבָא זיא --
 .?שינרעטיצדרע,

 ןרעדנע רימ בילוצ לָאז רעגינ זַא ,םעד ןגעװ זַא ,ןדלָאמעג בָאה ךיא

 לעו ךיא -- זיא געװסיוא רעד ןוא ,ןייז טשינ דייר ןייק ןַאק ,לּפעק ןיז

 .?קיטרַא רעדנַא ןַא ןביירש ןעימַאב דיז

 .ןיֹוש ךיז טצעז רעמונ רעד !טעּפש ---

 ;עג טשינ רע טָאה לַאירעטַאמ ןיימ ןָא רעמונ םעד ןזַאלסױרַא ןגעוו
 : .ןרעה טלַאװ

 .ןדער טזָאלעג טשיג ךיא בָאה הרוש עטשרע יד ןקעמסיוא ןגעוו

 ןײימ ןוא "שינרעטיצדרע, סרעגינ טימ ןענישרעד ןיא רעמונ רעד

 ...יטלעװ יד טרעטיצ,

 .םניישעג טָאה רעטיײו

 :;עג ,טלײצרעד יו ,ךיא בָאה ,טכַאמנטַאר רעד ייב ןיוש ,רַאונַאי ןיא

 ."ןרעטש ,, ןיא ןבירש

 .ןעירשעג דיירפ םימ רעטייוו טָאה -- !ןַאמכַאפ א ןיוש טנעז ריא ---

 .קדנס רעיא ןיב ךיא !
 / !קירוצ רָאי 10 טימ ןילַאגָאלג --

 טמענ ..טשינ סע ןכער ךיא !"יסעי יוג יט דָא, -- זיא סָאד --

 .פעברַא רערעסערג ַא וצ דיז
 !ןביוהעגנָא ןיוש ---

 .ןרעה ֹוצ קיריגײנ ןיב'כ ?ונ --

 !מפערט ---

 .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רע
 !טגָאז !תומצע יד טשינ טיצ -- |

 .?ַאטסַאקַא ?אירוא ,, ץעזרעביא ךיא --
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 .לעמַאפ ןיא טזָאלעגּפַארַא ריז טָאה רע

 ?ןרַאפעגנײרַא טיײוװ !ָאװַארב ---

 .ןזיו דייא לעוו'כ ---

 .טקַא ןטשרע ןופ טפלעה זיב םיא רַאפ טנעײלעגרעביא

 !טגנילק סע ןייש יװ --- רע טגָאז --- ?ןזרעפ ---

 טרעײנ ,םוואקצוג טשיג -- רימ יב ןיא "לאירוא, רעכָא -- ָאי --

 .סגרעבגיײו ---

 .טשינ ײטשרַאפ דיא ---

 :רוא , ןֹוא ,יײז בירש ךיא רעדײא ךיא ? י ּפ ש ןלָאר עלַא --

 יד ןיא טקעטש רימ לײװ ,ןליּפש טשינ לַאניגירַא ןיא ךיא ןַאק "ןלאי

 .שיסור ףיוא לָאר יד ןרעדַא

 .רעמייוו טרָאפ .חשקשינ ."יסעי יוג יט רָא,, רעדיוו ---

 !ָאװַארב ,ָאװַארב !יקסװערָאמ ,דַאז עסיורג ַא טופ ריא ---

6 

:: 

 טניז ,רָאי ןבלַאה ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרָאװעג טליײצרעד זיא סָאװ ,ןילַא

 םוצ ןרָאפעג טָאטש רענעברַאטשעגסיױא רעד רעביא לַאזקָאװ ןופ ןיב ךיא
 טסוגייא 12 ףרעל ןופ :יונעג) ּפָאק סרעטייוװ ןיא ?יוק רעד זיב ןימלע:תיב

 ַאב ןרָאלק ַא ןבעג ןיוש רענעייל םעד ףרַאד (1910 לירּפַא 20 ןיב 8

 פַאטע:סננעל םענעבירשרַאב ןופ ףוס םוצ ןיב ךיא זַא ,םעד ןגעװ ףירג

 טליפעג טשינ ריז ןיא בָאה ךיא זַא ןוא שעשטעילַאקעצ קיטליגדנע ןעװעג
 ' .שיטקַארּפ ייס ,שיגָאלָאעדיא ייס ,שיכיסּפ ייס --- ?טניּפ ןטגוזעג ןיא ןייק
 ,ןטיונ ,ןסערעטניא עניימ ןיא עיצַאטנעירָא ןופ ןיז ןיא --- טושּפ טסייה'ס

 רעד ןופ ?ןייֵלַא ךיז ןופ --- ךיא ?יװ סָאװ ?דיא רעהעג ןיהוװ ...רענעלּפ
 :עֶנ קירוצ רַאי 8 טימ טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ןשיסור ןופ ?רימ םורַא הביבס

 ךיז קיטכירפיוא ןֹוא ןָארעּפ ןפיוא ריציפָא ןשיסור םעד טנַאה יד טקירד

 מציא ןיא -- ענליוװ ןשיסור ןיא ןעז רעדיװ ךיז לָאז ןעמ זַא ןשטנוװעג

 ?טנוזעג ,רעטסעב רעד רעבָא .שפנ ןצנַאג ןיא םעדָאפ ןייק ןבילברַאפ טשינ

 ?םיוא יד -- ןעװעג טציא ךיוא ןענעז שפנ םעד:טָא ןיא ?קניוו רעטס
 .עשיסור יד ןופ סעירָאטידיױא יד רַאפ קיסַאלק רעשיסור רעד טימ ןטירט

 רעמײ םנה ןוא ..רעײמרַאטיױר ןופ ןלעניש ןיא רעטעברַא ןוא םירעיוּפ

 וו

1292 



 ,יסעי יוג יט רָא, ןופ קזוח ןכַאמ וצ לַאפ ןייא ןייק ןזָאלכרוד טשינ טגעלפ
 םשינ ןרעפ ןופ טײדַאב םעד רָאלק בָאה ךיא ןוא ,*!ַאקשוטַאמ:ַאדװַארּפ
 ;נַאטרעל ןוא יָאטסלָאט רֹעבָא ןיא ,(טשינ םויה דע סײװ ךיא) טסוװעג
 תעב ,טפַאז:סנבעל רעשירעפעש ןיימ ןעוועג ךָאנ װָאסַארקעינ ןוא װָאט
 יב ךימ ךיא בָאה רעטַאעט ןשידיײ ןופ טיבעג ןפיוא "ןטפַאז , יד ןגעװ
 ..זא ,ננוגיצרעביא רערעטיב רעד טימ ןעגנירדכרוד טזומעג ןיקסווָאּפיל
 .ןָאט וצ סָאװ טשינ ןטרָאד כַאה ךיא

 טײקמטַאזורג רעצנַאנ רעד ייב דנַאלפור ;רקיע רעד טמוק ָאד -- ןוא
 סָאװ ,ףיש א יװ ןעזעגסיֹוא רימ טָאה ,רָאפ טמוק ןטרָאד סָאװ ,םעד ןופ
 וופ תונכס ףיוא טלעטשעגסיוא ,סעילַאװכ עטעוװעשובעצ ןשיװצ טמיווש
 :טיױר יד ןוא .ןעניגַאב ןקינוז ןופ טנָאזירָאה ןגעקטנַא -- סמערוטש עדליוו
 ןוא !צרַאה ןופ ןעקנופ עַלַא טימ בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ,ןסַאמ עשיאיײמרַא
 ןוא טרעטסײגַאב ןבָאה יז ןוא ,רעקיסַאלק עשיסור יד טנעײלעג ןסיוועג
 ;נענַאפ --- רימ רַאפ ןעװעג ןענעז יז -- ןעמונעגפיוא ךימ קידנעמַאלפ
 .קילג ןכעלשטנמעלַא ןוא טייחיירפ ןֹופ רענערט

 ןייז קידנשימ ,ןכַאלסיױא ןביוהעגנָא לָאמ ןייא ךימ טָאה יקס---גַא זַא
 :ןעירשעגסיוא טָאה ןוא סעקיװעשלָאב יד ןגעק ןרָאצ ןוא טוװ טימ קזֹוח

 :ָאװעד ןוא טיטַארקַאמעד רעד ןגעק סנכערברַאפ ערעײז ןגיל ךייא --
 ;לינכײלג עיצולָאװער רעד וצ טנעז ריא לײװ ,האּפ רעקניל רעד ןיא עיצוק

 ןבָאה ןוא ןטָארטעצ י ן ןבָאה ײז סָאװ ,ןָא טשינ טײג ךייא ?ײװ ,קימ

 יד רַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה --- ,ןרוּפש עריא םניוװ ןפיוא טײזעצ

 ...טסעטָארּפ םענעטלַאהעגנײא:טשינ ַא ןיא םיא ןגעק ןכָארבעגסיױוא םישדח

 וצ גגוטכַא יד זַא ,ןײטשרַאפ ט ז ו מ ריא !שטיימיקא ןָאימעס ---

 וצ גנורעפעגראפ --- ?עזעיגילער, שממ --- עמורפ יד ןוא ךעלנעזרעּפ ךייא

 ;םור ןיא גנוגעואכ:סגנוײרפַאב רעד טימ ןדנוברַאפ ןיא קָאװ ,םעד םעלַא

 זװעיילַאק זיב ןװעשטשידַאר ןוא ןוועיעליר טימ ןעלטסעּפ ןופ -- דנַאל

 ןפיל עטסערּפוַאפ טימ סיוא טרעה ןעמ זַא ,טכַאמ סָאד -- ןװָאנָאזאס ןוא
 ךימ ןַאק ךיא רעבָא .םֹורַא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעװ דייר ערעיא

 2ביד םוצ טרעינ ,י'ר---ס,, םֹוצ טשינ ןדנעוו ךימ זומ ןוא ןטלַאהנײא םשינ

 :לעװ ,עיצולָאװער יד זַא ,טשינ ריא טפיײרגַאב ןעד יצ .רעלטסניק ןוא רעט

 ןעװעג ןיא ,טקימײװ ץרַאה רעײא רעכלעװו רַאפ ןוא שגָאלקַאב ריא עכ
 רעװיסערגָארּפ רעשיסור רעד ןופ ַאנַאגרָאמַאטַאפ ַא ,שזַארימ ַא ,םולח ַא

 :ָאמַאס רעד ןופ ןעלצרָאװ יד רעטנוא ןבָארגעג טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא
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 זיא סע ןעװ ןפָאלעצ דיז זיא ןוא ןקָארשרעד ריז טָאה ןוא עיװַאשזרעד

 ?במעד רעקירעיטרעדנוהיײרד רעד ןלַאפעגמוא

 :עגסױרַא ןושל ןא יװ רע טָאה -- ?ןקָארשרעד ךיז טָאה רעװ ---

 :ולּפ םָאו ?ןקָארשרעד ןעמעװ רַאפ ?ןקָארשרעד סָאװ רַאפ -- טלמרומ

 | | ?ריא טרעד

 סָאװ ,זיר ןרַאפ !ןיזַאר אקנעטס רַאפ !װָאשטַאנוּפ ןַאילעמעי רַאפ --

 .עירעּפמיא םַאנַאמָאר ןופ במעד םענעפרָאװעגמוא ןרעטנוא ןופ ךיז טָאה

 -- ןסירעגסױרַא

 רע טָאה --- ?"ןיזַאר, ַא רַאפ סָאװ ?"װָאשטַאנוּפ , ַא רַאפ סָאװ --

 טימ ריא טװֹורּפ סָאװ -- עסַאמירג ַא טימ ןָאטעג גָאז ַא ?ופיב טימ

 :ַאר ןֹופ ?טייקכעלקריװ יד ןריזילַאעדיא ךעלגגעג עלַארטַאעט עלופטקעפע

 .בר ךלהמ ַא רָאנ ןיא געט עקיטציא ןופ ןטידנַאב יד זיב ןעניז

 זיס טייהיירפ ןיפ ןּפַאטע עטשרע ענייז ףיוא טכענק רעקיטכענ רעד ---

 ןוא ,העושי יד ןעגנערב טײצ יִד רָאנ טעװ ָאד .ריקליוו טימ טייהיירפ ןשימ

 .ןסעצָארּפ עקיטולב יד ןרעטכיײלרַאפ ןוא ןרעלעגשרַאפ ןָאק ץינעגילעטניא יד

 שלַאפ --- רעבָא !ןייש רעײז !סָאשַאּפ ןשיטנַאמָאר ןופ גָאלַאנָאמ .ַא--

 | | .ת זיב א ןֹופ

 רעזדנוא ןופ סָאטַאּפ רעד זיא סָאד -- שטיימיקא ןַאימעס ,ןיינ ---

 יא "ןעמַארג ןוא ןזרעפ , ןיא .רעבָאטקָא ןֹופ תמא רעליוה רעד ןוא טייצ

 ;עג רעכיב ןיא ,ענעריּפַאּפ ַא ,עטכַארטעגסיױא ןַא --- עיצולָאװער ר ע ײ א

 ןיא ןרענַאיצולָאװער ןעװעג טשנעז ריא .ענעבָארגרַאפ רעכיב ןיא ,ענעפַאש

 :ער עכעלקריוו יד ןעמענ וצ חוכ ןייק טשינ טָאה ןוא סעקשטנעה ענעקיײל

 ּפעק ערעײא טלַאהַאב ריא ,טפױלטנַא ריא .רעגניפ ערעייא ןיא עיצולַאװ

 .רעטיוועג ַא רַאפ סענַאשטַאב יװ ,דמַאז ןיא

 ריא טנעז יצ ,םעד ןופ ןעזענּפָא ,זַא ,ןגָאז ךיא זופ תועדה 525 ---

 ץנַארעלָאש רעיא ךיא רעדנוװַאב -- ,שדנעלברַאפ יצ ,טכערעג שיטילַאפ

 .טכַאמ רעד וצ

 :ַאב ןוא ןטכױלַאב געט עניימ רימ ןבָאה רעײמרַאטיױר ןסַאמ יד ---

 ליפ ,טסנוק רעשידיי וצ ןרעטײװ ןוא ךייא קנַאדַא קידנבערטש ןוא .טנייש

 .טכיזסיוא ןָא ןוא טפול ןָא ,ןדָאב ַא ןָא םולה רעטסיװ ַא זיא סָאד זַא ,ךיא

 שיסוד -- ןעװעג יװ רעדיװ -- רעמ גָאט ןדעי טימ זאא ת סט א ןײמ

 .רעטַאעמ

 !וועיק ןייק ,עװקסָאמ ןייק טרָאפ ?ענליוו ןיא ריא טציז סָאװ ַאט ---

 .ּפַאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא םימ ןסעזעג ןיב ךיא
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 ןַאק ךימ ...טּפעשעגסיױא ,דימ !שטיימיקא ןַאימעס ,דימ ןיב ךיא ---

 :ַאפ עכײװ ןוא טנעװ יד ןֹופ ןסױטשסױרַא םערוטש ַא רערָא סג ַא רָאנ

 .ןלעט

 .ןעשעג זיא -- םנ רעד .ןכַארבעגסױא טָאה םערוטש רעד

 5 ש י ג ןֹוא עװקסָאמ ןיק ט שי ג -- טריפעג רע טָאה ךימ רעבָא

 -- םרעײנ ,וועיק ןייק

 .עשרַאװ ןייק

 רעבלַאה דָאג ןסּפוּפ ןסינ טימ קידנעײג ,יװ טלײצרעד ןביוא בָאה ךיא
 :נלאנק םנטיייו רעד ןופ טרעהעג רימ ןבָאה לירּפַא 19 ןפיוא 18 ןופ טכַאנ

 ?סע טסיש רעװ -- ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ןֹוא ןטַאמרַאה עקיד

 םענעזָאלעגּפָארַא ןכרוד טקוקעגסױרַא 19 םעד ירפ ץנַאג בָאה ךיא זַא
 עטנפַאװַאב ןרַאוטַארפ עדיײב ףיוא ןעזרעד ךיא בָאה ,סַאג ןיא גנַאהרָאפ
 .ּפעק יד ףיֹוא (סמלעה) סעקסַאק ענרעזייא טימ רענלעז

 :עג דיז טשוודיחרַאפ ךיא כַאה -- ?ןשטייד ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ ---
 .פעווש ןפיוא ןזיװַאב ךדיז טָאה רעכלעוו ,רעטלַאװרַאפ:זיױה םוצ ןדנָאװ

 טימ רָאנ ןזיֹוַאב ץרוק ךדיז רענעײל ןרַאפ טָאה רוגיפ עקיזָאד יד

 דיז לייוו ,?רעפלַאװרַאפ , רעד ןרָאװעג רעדיוו טציא ןיא רע .קירֹוצ רָאי 4

 סרעטומ רעד ןגעװ םיטרּפ טליײצרעד ןוא ןעמוק ןיימ ךָאנ דלַאב ןדלָאמעג

 ןבָאה טיוט ריא דָאנ זַא ,ןבעגעגוצ ןרערט טימ ןוא געט ןוא ןכָאװ עטצעק

 רעדיוו זיא רע .טיורב ןסיב ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב "*רעגָאז:העד , עיינ יד

 .רעגַאז:העד --- ןרָאװעג

 :רעד ןוא ,ןפיול ֹוצ ןעמוקעג לירּפַא 10 םעד זיא שטנעמ רעד טָא
 טָאה -- ??לַאמַאטימ ןשטייד דיז ןעמענ ןענַאװ ןופ,, :רימ ןופ קידנרעה

 :ןעירשעגסיוא דיירפ רעדליוװ ןיא רע

 ײב ײז טפערט רעיפ ַא ?ןשטייד עכלעוו ?ןשטייד ַא רַאפ סָאװ ---

 .ןגָארטרַאפ טשינ רעמ חור רעד יז טעװ רעהַא !ןילרעב ןיא ײז
 ?ןעמלעה ענרעזײא יד ןיא רעײמרַאטיױר סע ןענעז ---
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 !ײז ןופ דוד ןיק טָאטש ןיא ָאטשינ !רעימש ?רעײמרַא עכלעוו ---

 םָאקלָאט טגָאז .טשינ טיירש .טדער ריא סָאװ ,טשינ ײטשרַאפ ךיא ---

 ?רענלעז ַא רַאפ סע ןענעז סָאװ

 .טמַָארעגסיױא ןיוש ןעמ טָאה ןטידנַאב יד !ןרענָאיגעל עשיליוּפ ---

 ?לײטמַארעגסיוא,, ןעמעוו ---

 ןײרַא ײז ןיא טנעמעג טָאה רענוד ַא !ערעײא סעקיװעשלַאב יד --

 .ןרער רָאד ןעמ געמ טציא .ןעמוקעג רעהַא ןענעז ײז דעדײא



 היוול ןייז .םוקמוא טרעטייוו ךָאנ .אדז

 .שואי ןוא המיא ןופ געט ןביוהעגנַא ךדיז ןבַאה סע

 יד ןוא ,לַאזקַאװ ןפיוא ןעמוקעגנָא ןיא ןרענָאיגעל יד טימ גֹוצ רעד

 ןיא ןרָאװעג טצעזאב ןענעז -- סַאגןעּפַאש יד םכותב -- ןפַאנ עטסטנעַָאנ
 ןטכַאלש ןעגנַאגעג ןענעז טָאטש ןיא רעבָא .העש רעבלַאה רעטשרע רעד

 :אפ ףיֹוא) קנַאב יד ןריפוצסיורַא ידכ ,טַאה טכַאמטנטַאר יד :תעק:תעמ 8

 ןוא בָאה סָאד ןוא סעיצוטיטסניא עטסקיטכיװ יד ןריאוקַאװע ןוא (עקנַאלוה

 ,ױזַא רעטילימ סָאד טרירטנעצנַאק ,טפַאשרעײטשרַאפ רעװקסָאמ ןופ סטונ

 עג ןטלַאהעגנײא זיא עקנַאלוהַאּפ ףורַא זיב סַאג רעקַארט ןופ טגגעג יד זַא

 ןײא יא ןבַאה "רענשטעסַאיּפ , ףיוא ןטרַאד .העש 72 ןופ דשמ ןיא ןרָאװ
 לירּפַא 19 םעד .רעטייװ ןֹוא רענינ ,עפאי ביל רעטכיד רעד שניוװעג הריד

 ןיוש ןיא טָאמש יד תעב ןֹוא ןיקצעלק סירָאב טסאג וצ ןעװעג יז ייב זיא
 ןבָאה ןעגנלײטּפַא עשיאײמרַאטיור ןוא ,ןרענַאינעק יד ךרוד טצעזאב ןעװעג

 =ענ ןַאקלַאב ןופ ןיקצעלק טָאה ,טַאטש ןופ לייט םעד ןיא ןיולב ןענופעג ךיז

 ןופ ןעירשעג ןוא רַאוטַארט ןפיוא רעײמרַאשיױור יד רַאפ ןסָאריּפַאּפ ןפרָאװ

 :ּפַארַא קַאטש ןטירד

 =ַאנ ןיא ךיִז טלַאה ,ישטשירַאװַאט ,ךַאז רעזדנוא זיא רַאז רעיא ---

 !עיצולַאװער רעשיטסילַאיצַאפ רעסיורג רעד ןופ ןעמ

 לָאז ענליװ זַא ,םעד ףוא ס ר א װ ע ג טָאה רעטיײװ ױזַא יו

 עשיליוּפ יד טסוװעג טשינ רעבַא ןבָאה סָאד .ןיוש רימ ןסײװ ,שיליוּפ ןרעוֶו

 .הריד רעד ןופ םינכש

 ,עפַאי טסינויצ רעד ייס ןעוועג ןענעז סע "סעקיװעשלַאב , ַא רַאפ סָאװ

 .ןיז םירבדכ ךירַאמ גנַאל טשינ ַאד רימ ןלעװ רעטייװ ייס ,רעגינ ייס

 ןסירעגנײרַא ריז ןכַאה ןרענָאינעל עטשרע יד ןעוו ,ן9:20 םעד רעבַא

 םענ סנגעד עטקעטשענפיוא טימ ןוא טַאנ;דמַאז רעד ףיוא 6 .מונ זיוה ןיא

 ,טרָא ןפיוא ןסיש וצ ןפָאװ טימ ןקיטכעדרַאפ ןדעי ידכ ,אנוש םעד טכוז
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 ןבָאה יז --- ןכלעװ ןופ ,ןָאקלַאב ןפיוא ןזיװעגנָא םינכש עשיליוּפ יד ןבָאה

 ןטכעג טָאה דרַאב רעצרַאװש ַא טימ דיי ַא -- ןגיֹוא ערעײז טימ ןעזעג סע

 דרַאכ ןײק טימ ןדיי ןייק ."ןענַארטַאּפ , ...רעײמרַאטױר יד וצ ןפרָאװעג

 :ןלעװעש עגנַאל עצרַאװש ַא טַאהעג טָאה רעגינ .ןענופעג טשינ ןעמ טָאה

 טָאה ןעמ ןוא ,רעקירָאהצרַאװש ןייק ןעװעג טשינ םתס ןזיא עפַאי ביל ;ער

 ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ,סרעגלָאק יד רַאפ ןעמונעגנָא עקיטכעדרַאֿפ יװ יײז

 ןסיורג ַא ןיא ןטרָאד .קָארט ןייק טריטרַאּפסנַארטקעװַא ןוא ַאטױאטסַאק

 :נעמ עַלַא ןפרָאװעגפיונוצ ליײװרעד טכַאמ עשירעטילימ יד טָאה רעלכייּפש

 ןפֹוא ןפימ ,רעמינפ ערעײז םימ טרינַאּפמיא טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשמ

 ..ןביילג .ד .א ןדעד

 ןצנַאג ןפיוא ריס ןיא רעלכײּפש רעקַארט ןיא געט רַאּפ ערעײז ןגעוו

 ײז טָאה סע יװ ,םעד ןגעװ גנוליצרעד עצרוק סרעגינ ןבילברַאפ ןבעל

 סע טָאה םינטיס עֶלַא טיופ) טַארקַאטסירַא רעשיליוּפ רעטּלַא ןַא טקוקַאב
 טָאה רעכלעוו ,(?שטיוועקשיט ףַארג רעפמורַאב:קירעיורטפ רעד ןייז טנעקעג

 יא רעלכײּפש ןיא רעטרעדנוה יד ןופ רעװ ןזײװוצנַא ןעמונעגרעטנוא ריז

 ."קפס ןדעי רעסיֹוא -- קיװעשלַאב ַא;

 זַא ,ןפּפיוהַאב וצ דוסי ַא יוװ ןעזעגסיוא ףַארג םעד טָאה םינַּפ סרעגיג

 םעד ןויװעגנַא טָאה רע .טנעצַארּפ 100 עלַא ףיוא קיװעשלַאב ַא זיא סָאד

 -- ?עדוילעוושש רעצראווש רעגנַאל רעד טימ , -- םעדנפַא זַא ,רענַאינעל

 ןיא ןפָאװ ןטיס אנוש ַא יװ סָאמ רעלופ רעד ןיא ןעלדנַאהַאב ןעמ ףרַאד

 .טנַאה

 ןיא תומה:ךאלמ םעד טקוקעגנַא ענסנעּפ ענייז רעביא טָאה רעניג

 :טגָאזעג ?יטש ןוא םינּפ

 ןיא טסוג ןטבעלש ןיימ ןופ זײװַאב ַא ןייז ןענַאק רָאה עגנַאל עניימ ---

 טימ ןסקיב וצ תוכייש ַא רַאפ ןבָאה סע ןַאק סָאװ רעבָא ,טײקשידָאמטלַא

 .ןפיירגַאב וצ רעווש זיא --- ןליוק

 :עגנָא שודיח טימ טָאה ףארג רעד ,טלכיימשעצ ךיז טָאה ריציפָא רעד

 .ּפָאק ןפימ ןעלקַאש קודנעגײנרַאפ ןעמונעג ןוא אנוש ןכעלרעפעג םעד טקוק

 ?תועט ַא רשפא ךיא בָאה !ךדיוא רע טנָארט ענסנעּפ ןוא ...מה ---

 רעקַארט ןיא תונברק יד ןופ ןעלנילפ ענייז טדנעװעגּפָא טָאה טיוט רעד

 ..שרעדנא ןעשעג זיא סַאנ:דמַאז ףיוא רעבָא .רעלכײּפש

 סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא ןרעװ ןבירשַאב ָאד ןלעװ ןשינעעשעג יד

 עג ןיא ןַאמרעש הנח ןירעליּפשיוש יד .היאר:דע ןַא ןופ טרעהעג כָאה ריא
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 ימ א .טּפעלשעגקעװַא ןעפַאי ןוא ןרעגינ טָאה ןעמ תעב ,הריד רעד ןיא ןעוע

 .ריט ןיא ןפעננַאב ןופ ײרעקױּפ ַא טרעהרעד רעדיוװ ךיז טָאה םעד רָאנ טוג

 :לעז ַא לעװש !םיוא ןעירשעג טָאה -- !סעקיװעשלַאב ,טיֹורַא טייג ---
 | .טעגנַאב ןטקעטשענטיוא ןטימ רעג

 .רעטייװ --- םינּפ קידנלַארטש ַא טימ ןגעקטנא טיֹורַא ןיא םיא

 ,רנײרפ ןשיװצ טנעז ריא !סעקיװעשלַאב ןיק ַאטשינ ןענעז ַאד --

 !טסירגַאב טייז
 לע} ןרַאפ גונעג ןייז טפרַאדעג טלָאװ ןושל שיליוּפ טגניײיצעגסיוא ןייז |

 = .טוש רע סָאװ ,םעד רעכיא ןפכארפרַאפ ךיז ןזומ וצ רענ

 טפור סָאװ ,שיליופ ַאוַא טדער סָאװ ,ןשטנעמ םעד טָאה רע רעכָא

 :רעד םורַא טונימ עכעלמע ןיא ,םוקנָא ןייז טסירגַאב סָאװ ,ידגיירפ } םיא

 .ןסַאש

 ןענַאמשעג ןליוּפ ןופ דניירפ רעד ןיא ?גרעב ןפיוא ןיוח ןבעג טרַאה

 ןפרַאװעצ םָאה םניוו רעד .ּפָאק ןליוה ַא טימ ,טגעה עטײרּפשעגסיױש טימ

 :םיוא לָאז ,ןעמוק לָאז רעצעמע --- ריז םורַא ןפורעג טָאה רע .רָאה ענייז
 ןיא ?י'וק א ןסישנײרַא ךדיז טיירגנ רע זא ,ןילת ןטעדנעלברַאפ םעד ןרעקק-

 ןרעטנוא קידנעייטש ,טָאה ןילת רעד .טלעו רעד ףיוא ןעמַאנ ןפוג םנליוּפ

 .ןטײװצ םוצ ?דייש ןייא ןופ ּפָאק סרעטייװ ןסַאשעגכרוד ,?גרעב

 .רַאפ א םילוח תרמשמ ןיא קידנגיל ,טלײצרעד סע טָאה ןַאמרעש הגח

 ;םוא ידכ ,ץרַאה ריא ייֵב ּפָאק םרעטייװ ןטלַאהעג ןבַאה לָאז יז :עטעדנוװ

 ּפָאק םרעטייװ ךרוד ןיא ?ליוק יד רעבָא ,ליוק רעקיבלעז רעד ןופ ןעמוקוצ
 .םכיירגרעד טשינ ןצרַאה םוצ ןוא טסורב ןיא ריא וצ ןײרַא

 :רַאפ ַא ןגעלענ ןיא יז תעב ליומ ריא ןופ טרעהעג ךיא בָאה טניווא

 .עטעדנווו

 ןפימ הריתס ןיא טשינ ןענעז סָאװ ,םיטרפ טרעהעג ךיא בָאה רעמעּפש

 פ ש י ג סעּפע טָאה יז זַא ,גָאז ײז רעבָא ,ליומ ריא ןופ ןטרעהעג
 ' .ס 7 ײ צ ר ע ד

 ךיוא ןדנוװשראפ םשינ ןענעז געט ענעי ןופ סנטַאש ערעטצניפ יד

 עכלעוו ןיא ,ןעוטפיוא ךרוד ןטכױלַאב ןרָאװעג זיא ןבעל סָאד ןעװ ,ןזַאד

 טשינ ןבילברַאפ ןיא םיוט ןייז .םירבדמה שאר רעד ןעוװעג טלַאװ רעפייוו

 2גיפ ַא ןופ םיטרּפ עפרעלקעגפיוא טשינ .תומח:ךאלמ ןיפ ףידגנָא ןַא יוװ רָאג

 ...גנוטכױלַאב --- ןרעדַאפ ןוא ןסיוװעג סָאד ןקירד ךערברַאפ ןרעטצ

 :עק ?בור 40.000 ןטלַאהעג רעטיײװ טָאה הריד רעד ןיא ןוויוא ןפיוא

 .טוַאלעגרעביא ןבָאה לָאז ןיקצעלק עכלעוו ,סעקנער



 ןופ -- רעבַא ןענַאװנופ .רעדרעמ רעד ןבױרקעװַא טנַאקעג טָאה ײז
 | ?טסווװרעד ײז ןגעו ךיִז רע טָאה ןעמעו

 םייב ענעצס עשיטַאמַארד ַא ןעמוקעגרַאפ זיא םורַא געט עצרוק ןיא

 .טָאמטש ןופ טנַאדנעמַאק ןשירעטילימ

 ,ןרעגיג ןעײרפַאב לָאז ןעמ זַא ,ןרעדָאפ ןעמוקעג זיא ןייטשניבור ברה

 =םערַא סָאװרַאפ ַא ןָא ןענעז עכלעװ ,ןשטנעמ עשידיי ערעדנַא ןוא ןעפַאי

 טכארבעגמוא הנכס רעד רעטנוא קָארט ןיא ןטכַאמש ןוא ןרָאװעג טריט

 | .ןרעװ וצ

 םכאמ עשיליופ יד טגנערב "סָאװרַאפ ַא ןַא, זַא ,גנודלעמ רעד ףיוא

 :ןפורענסיוא ןייטשנינור טָאה ,םוא טשינ םענייק

 *9!רעטייוװ ןוא ,, ---

 געינעעשעג רעד ןגעװ טסוװרעד ָאד טשרע ריז טָאה טנַאדנעמַאק רעד

 ,ריציפַא םעד טרעדָאפעגסױרַא שינָאפעלעט טָאה רע .סַאג;דמאז רעד ףיוא

 :ַאֹב ןפיוא .סַאטדמאז יד ןפלַאהעג גָאט םענעי טָאה גנולײטּפָא םנעמעוו

 זַא .טרעלקרעד ריציפַא רעד טָאה שינעעשעג ןגעװ יונעג ןלײצרעד ןצ לעמ

 יו ַא סלעטשענ טָאה רעכלעוו ,קיװעשלָאב ַא ןסָאשרעד טָאה רענָאיגעל ןײז

 | .דנַאטשרעד

 שירָאנעטַאק ןייטשניבור סָאה -- !תמא ןטימ טשינ טמיטש סע --

 ןרעטיײװ יב סע טָאה ןעמ ביוא ,רעװעג סָאד ןעגנערב ןעמ לָאז .ןדלָאמעג
 .ןעמונעגוצ

 זיא ַאד זַא ,ןאמרעטילימ ןשילוּפ ַא ןופ דובכ ןטימ רעווש ךיא ---
 =ַאפ טלײטעג רעירפ גָאש ַא טימ טָאה סָאװ ,אנוש ַא ןרָאװעג ןסָאשרעד

 .רעײמרַאטשיור יד רַאפ ןענַארט

 -- .ןעגנורּפשעגפיוא ןיא ןייטשניבור ברה

 רעשידי רעד ןופ רעײטשרַאפ סלַא ,טָאנ ייב רעוװש דיא ןוא ---

 ןוא ץעגרע ןיא טגָאז סָאװ ,שטנעמ סלַא ןוא בר רענקיוו סלַא ,עדניימעג

 גידיי ַא ןעוועג זיא רעטייוו רענעסַָאשרעד רעד ןַא ,ןגיל ןייק טשינ לָאמניײק
 .ןֿפױּפ ןֹופ דניירפ עטסנבעגרעביא יד ןופ רענייא ןֹוא רעביירש רעש

 םעד ןלױטַאמ ןֹוא ןענייטשניבור שקיאורַאב טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 :עג ןעגנַאנַאב ןיא ָאד ביוא ,ןוא ןינע םעד ןשרָאפוצסױא יונעג ריציפָא
 .ןטּפשמ --- ןקידלוש םעד ,רעלעפ ַא ןרָאװ

 .ריציִפָא רעד טגָאזעג טָאה -- !לעפַאב םוצ --
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 סניקצעלק ןַא ,זיא הרבס ַא ןֹוא .ןבילבעג סע ןיא יײברעד רעבָא

 ןופ ןרוּפש יד ןשיװרַאפ םיב טקריװעג ַאד ןבָאה "סעקנערעק,, 0

 .ךערברַאֿפ

 .םײרּפַאנ ףכית קָארט ןופ ןעמ טָאה ערעדנַא ןוא ןעפַאי ,ןרעניג

1 

 :לישעג ןוא תינורכז ענעגייא ןופ ןעמַאר יד ןופ סױרַא ָאד ןיב ךיא

 ןופ ּפָא טערט סָאד .טניוװענײב טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,ןטקַאפ טרעד

 סָאװ ,סָאד זיילב ?יײצרעד רךיא זַא ,גנורעכיזרַאפ רעטרזחעגרעכיא טפָא ןיימ

 .ןגיוא עניימ רַאפ ןעשעג זיא

 רענעײל רעד טעװ ןשינעעשעג עטרעדלישעג טשרָאקא יד ןיא רעבָא

 :עג טָאה עגקיװ רעכלעװ ןיא ,ט פו 7 י ד ןליפרעד רָאלק רשפא

 עשידײ יד ןיא תהפל -- טקיטש עג ריז ןֹוא) טבע?

 ֹוצ ןסיוא טשינ רוסא דיא ןיב ָאד ...1919 לירּפַא ןופ געט ענעי (ןעמייה

 :נזיֹופ .ןטנעצקַא עשיטילַאּפ ןיא טשינ עכלעוו ףיוא ּפָארט םעד ןלעטש ,,

 :עגפיוא ןרענָאינעל יד ןופ שרַאטנײרַא םעד ןבָאה ענליוו ןיא םימשות רעט

 ןטלָאװ עכלעװ -- רעטנזױט ערעדנַא ..ג גו ײ ר פ א ב יד יװ ןעמונ

 טליפרעד ןהעש עטשרע יד ןופ ןבָאה -- ?ארטיינ -- תועדה 555 ןעװעג

 תמחמ ןענעז ןֹוא טונימ עדעי ןעמוקוצמוא הנכס יד ּפעק ערעײז רעכיא

 .םיאנוש -- ןרָאװעג םעד

 המיא ןופ תועידי ןטײרּפש ןוא ןטיש ןבױהעגנָא ךיז ןבַאה סע ןוא

 :יקדנעצ ןטָאשרַאפ ןוא ןכָארגַאב ןעמ טָאה ןרַאנַאּפ יד ףיוא ,, ;האנש ןוא

 ןעמ טריבאר טָאטש קע ןיא; ;"טיילעגנוי עשידיי ענעסַאשרעד טשינ רעק

 סעּפולס עשיפַארגעלעט ףיוא ןעגנעה עלַאקָאטנַא ףיוא ,, ;"רעזייה עשידיי

 סע ןעמ ףרַאד ..."טביורעגקעװַא ןעמ טָאה ערעײז םידנב יד ןוא ,ןשטמנעמ

 ןיא טקײװעגסיױוא ןרעװ ןלָאז ןבעל סָאד זַא ,םיניעב ָאקוװד ןעזעג ןבָאה ץלַא

 ?סנמָאש ערעטצניפ ןיא טליהרַאפ ןוא קערש:טיוש
 יד ןיא סע זיא ןעװעג .,ג נג ַא 7 ג כ ָא װ סע טָאה טרעיודעג

 יא ,ךיז טײטשרַאפ ,סע טָאה רעדעי .בצמ רענײמעגלא ןַא ןסָאג עשידיי

 | .ןפוא םענעגייא ןייז טיול טבעלעגרעב

 .רעגייטש ןיימ טיול טלקיװטנַא ןשיגעעשעג עֶלַא יד ריז ןבָאה רימ ייב

 זיא םע תויה ,בוטש ןופ ןײגוצסױרַא טיהעג ךיז ןעמ טָאה 19 םעד
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 ?בעדרַאפ ןדעי םידדצ עדייב ןריטסערַא ןסַאג יד ןיא זַא ,טפוװַאב ןרָאװעג

 םײב ,םינמ שידי סעדעי -- דצ ןײא יב ןיא טקיטכעדרַאפ ןוא .ןקימ

 ?עלָארּפ השעמ : ַארּפשעגסױא טשינ ןָאטעגנָא ןיא סָאװ ,רעדעי ןטײװצ

 :חמ עדייב ןיא דשח ןקעװ ףיֹוא סַאדידנַאק ַא ןיב ךיא זַא ,רָאלק .רעירַאט

 ךיא בָאה -- =: ַא װ ף י ו א ...טרַאװעג ןֹוא ןסעזעג ךיא ןיב .תוג

 .טסווװעג טשי

 יקסריוס יװ םעד ךַאנ העש רענלַאה ַא ןיא -- טרַאװרעד ריז רעכָא

 ,?םעקיװעשלַאב ערעײא גָאלק ַא טימ קעװַא , זַא ,ןעירשעג טָאה

 ףייא רעפַאעפ ןשיליוט ןופ ןיגכ ןיא ןיא קירוצ ךָאװ ַא ךרעל טיט

 ךיא גניטיס ןיא ."גניטימ:טרעצנַאק,} ַא ןעמוקעגרָאפ ע עקגַאילוהַאּפ:כיורג

 רעשיוופיל רעד ןופ רעציזרַאפ רעד עדער רעקידחהעש ַא טימ ןפערפענפיוא

 :עֶג טשינ ךיא בָאה עדער יד .שפיװעקצימ:סַאקוצּפַאק גנורינער:טעיװַָאס

 ןיא ןָאפעגנײרַא ןעװעג ךיא ןיב טסײג ןוא ףֹוג ןצנַאג ןיפ טימ/ ,טרעה

 .גגיטימ ןכָאנ ןעמוקעגרָאפ ןיא סָאװ ,ט ר ע צ נ ַא ק
 עכעלמע ןגיוצענוצ בָאה'כ ;םַָארנַארּפ םעד טלעטשענפיונוצ בָאה דיא

 .ןווָאדַארגָאניװ רעדיװ --- יז זושיוװצ ןוא ןטסיטרַא ענעעזעגנָא

 ?םווַאינעװ ;רעמונ;:טעלַאב ַא ןעוװעג זיא םַארגַארּפ ןופ "קָאװשט , רעד

 =ַאד יד .רָאּפ עשיליוּפ ַא ןגיוצעגוצ בָאה ךיא רעכלעװ וצ ,"עקרוזַאמ , סיק

 ?בַא װאלטינַאפש טריפעגסיוא טָאה ןַאמ םעד ןוא טשינ ךיא קנעדעג עמ

 ןיא גנוקיצפנַא ןופ רענוד ַא ןפורעגסיױרַא טָאה ץנַאט רעד ...שטיװַאמַאר

 .ןעגגולײטּפָא עשיאײמרַאטױר טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לאז

 ןוא רעדיװ בָאה ךיא .לָאמ יירד טרזחעגרעביא רעמונ םעד טָאה ןעמ

 ןוא טכיל ןגָארט רימ זַא ,קנַאדעג ןופ טסיורגעג ןוא םיירפעג ךיז רעדיוו
 .??ָאנידָארַאב ,סװָאטנַאמרעל טנעילעגרעביא בָאה ךיא .עסַאמ רעד טייקנייש

 :עד ַא ןדלָאמעג ןסילוק יד רעטניה ךיז טָאה ,םַארגָארּפ ןופ םולש םוצ

 .ךימ --- טסייה'ס -- רַאטַאזינַאגרָא םעד ןוא ןטסיטרַא יד ןעקגַאד עיצַאנעל

 ןופ ןעוו ,ןרָאװעג ?לעּפתנ ךיא ןיב יװ ןוא ןטכיולעג ןוא טניישעג ןבָאה עלַא

 עג ריז ןוא סָארטַאמ רעשיטלַאב ַא טלײטענּפָא ךיז טָאה עיצַאגעלעד רעד

 .ןשוק ךימ ןפרָאװ

 .קעװַא רַאי 8 ןיוש !ָאי ,ונ ?םארבא ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא ---

 סרעטומ רעד ןופ ןוז רעשסגני רעד !ב ו ר ק  ַא :סױא ךיז טזָאל

 --- 1917 ןופ .ןדנוװשרַאֿפ המחלמ בײהנָא ןיא רע זיא 1914 ןיא .ןיזוק ַא

 -- .מָאלפ ןשיטלַאב ןוא -- רָאי א ןיוש טציא ןוא ײמרַא רעד ןיא
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 ךיז רע טָאה -- !"רעבָאטקָא ןופ טײקניש יד ןוא ץלַאטש רעד,

 טלַאב יד ןגעװ עזַארפ ערַאבגנַאג טלמעד סיקצַארפ קידנרימוצ ,טכאלעצ

 .ןסָארטַאמ עש

 +וצ ,רעקוצ םעניורב טימס יט ןעקנירט ,גָאפ עלַא ןעמוק טנעלפ רע

 +ַאה ןיא גגַאג טונימ 9 רע טָאה טגיווװעג .דעמוּפ ןָא טיורב ןצראוש ןסייב
 =רעד ,גָאטרַאמ 19 םעד ןוא ,יילוש םלוװאז , ןגעקטנַא טקנוּפ סָאװ ,?כעלעמ

 זוא ןעגָאטשרַאֿפ רע טָאה ,ןטַאדלַאס עדמערפ רעטצנעט ןכרוד קידנעעז

 טרעשַאב טשינ טטוג ןייק טעװ סָארטַאמ ןטיטלאב ןופ םויטפָאק ןיא םיא

 רעד טימ ןוא סעציײלּפ יד ףיוא לעניש םעד ןפרַאװעגפױרַא טָאה רע ,ןייז

 --- ןוא ןפיוֿפ ימזָאֿפעג דיז טנַאה רעד ןיא םקיב
 ..בורק םוצ ןפַאלרעד

 םוומ ,טיופ ןמעלדײמראפמוא ןופ ןעװעטַאר ךימ טליװ ריא בוא ---

 ןטלאהאב ךימ דיא

 !ײץלָאטש ןוא טכַארּפ , ןופ שובל םעד ּפָארַא טמענ םדוק

 .אושזרוב ןקידגעטשנָא ןַא ןופ םויטסָאק א ןיא ןָאטעגרעביא ךיז טָאה רע

 !ןײװקיצנײא ןּפאכ ײז לָאֹז רעײפ ַא, :קידנעלמרומ ,טָאה יקסריוומ

 יד ןעמוגעגוצ -- "!טָאלפ ןשיטלַאב ןיא קיניזימ סרעקַאט םעד ריאמ:בכקעי

 .םעדיוב ןפיוא -- ןגָארפענקעװַא ןוא םקיב

 טרעדייקק ןיא ןעגנַאהעגנײרַא דיא בָאה ?עניש םעד ןוא םויטסָאק םעד

 בטסַאק עשיזיוצנארפ ןוא עשינַאּפש ןשיווצ !רָאיטקא ןא ןיב ךיא --- .קנַאש

 .םויטסַאק:ןסָארטַאמ ַא ןגָאמרַאפ ךיא זָא ק ןעמוי

 -- ןוא טָאג ןיא סױװַא בורק ןימ ןיא ןהעש:סנװַא עטשרע יד ןיא

 | .ןעזעג טשיג םיא ךיא בַאה רעמ

 ...!םעדיוב ןפיוא סקיב יד -- רעכָא |
 =ינ זַא ,העידי יד טכַארבעג ןעמ סָאה גָאטײיב 12 םורַא ןט:20 םעד

 רעטײװ ןוא ,ןגָאװטסַאק ַא ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה ןעפָאי ןוא ןרעג

 - יסַאג:רמַאז רעד ןיא לגרעב ןפיוא ּפָאק םענעסַאשעגכרוד ַא טימ טניל

 ןפוא רעד טרעטישרעד ךימ טָאה העידי םצע יד יװ רעקיגײװ טשינ

 טרינַאער טָאה עלהנח ןײמ רעכלעװ טימ ,גנולפיװצרַאֿפ חגרדמ יד ןוא

 -- םעד ףיוא
 ןרעטײװ טָאה ליוק יד !ןגָאז טשינ תונורכז עניימ ןיא ךיא ןַאק רעמ

 ,אמרעש הנח טקירדעג טָאה טסורב ריא וצ ןכלעוװ ,ּפָאק ןוא ןפָארמענ

 ידניירפ ןטסטנעָאנ ןייז רַאפ ןטלַאהעג דיא בָאה קירוצ ןכַאװ 8--2 טימ זיב

 רעד טכַאמעג טשינ רימ רַאפ טָאה עכלעוו ,-- 'ר ַאננַא --- הנח עטייווצ א
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 רעטידד,, רעד יב קורדסיוא:שואי םעד קידנעעזרעד ,טציא .דוס ןייק ןופ
 טָאה רעטײװ ןעוו ,קירוצ רָאי 6 טימ זַא ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ,"הגח
 :טרעהרעד

 -- ,ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז רימ .ןרָאפעגקעװַא זיא ַאננַא --
 :ןפורעגסיוא רע טָאה

 *!ןרָאפעגקעװַא ןיוש, --

 ךיז טָאה ןקור ןיימ רעטניה זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ ןיא טציא ןֹוא
 ןעװעג זיא רעמייוו זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה טציא ןוא .טבעוװעג סעּפע
 רעטומ רעד ֹוצ וירב עשידי ענימ טרידוטש ןוא זדנוא ייב תיב:ב ַא
 ןליפא םיא ןגעװ בָאה ריא ןעוו ,טפנוקוצ ןיימ םורַא רענעלּפ טכַאמעג ןוא

 :טנַאקַאב סָאגנַא ןֹוא ,טכַארטעג טשינ ןישולחל ןוא טסוװעג טשינ טעמב

 :ךניירפ יד -- רעפיט ןיא'ס ןוא ענײמ יװ רעטלע ןזיא םיא טימ טפַאש

 -- ןהעש עטמַאהרעדיוש ענעי ןיא -- שואי ןופ ךורבסיוא רעד ןוא ,טפַאש
 .טנורג ןפיט ַא טַאה

 עדיײב ןֹופ טרַאּפשרַאפ זיא סָאנ יד ןַא ,ןגָאזנָא ןעמ טמוק ?ײװרעד

 עיזיװער ַא פײנ סע .סױרַא טשיג םענייק ןעמ טזָאל ןפיוה יד ןופ ,ןטיײז

 ןפריװזיוה ןַא ,טנרַאװעג טָאה ןעמ .רעװעג טכוז ןעמ .זיוה וצ ןיֹוה ןופ

 רעד ןרעפטנע טעװ ,ןעניפעג טעװ ןעמ ביוא ,ןוא ,רעוװעג ןבעגסױרַא ןלָאז
 .?םעדיוב ןפייא טגיל סָאװ ,סקיב רעד טימ ןייז טעװ סָאװ זיא ...טריװזיוה

 יד טסייר ,טנעה יד טכערב ,ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעג ךיז טָאה יקסריווס
 .רַאה

 עװָאראװדנאפ ןיא ןפערט טלָאזעג ײז טָאה ערעכָאכ יד ,יײװ יֹוא ---
 זיב טלקייקרעד יז ןבָאה רעדער יד רעדייא (ענליוו רַאפ עיצַאטס:ןַאב ןייא)
 .עגליוו

 יז .ןפָארשעג טשינ םעדיוב ןפיוא ערעלָאכ יד טָאה סקיב רעד רעבָא
 .תומח תמיא ןופ דנַאטשוצ ןיא ןעמעלַא זדנוא ןפלַאהעג ןוא ןגעלעג זיא

 לָאז ױזַא יװ ...רעבָא ,םידיב ןבענּפָא סקיב יד ןסָאלשַאב בָאה ךיא

 ;רַאפ ?רעמיטננייא רעד זיא וװ ??דיז טמענ יז ןענַאװ ןופ ןרעלקרעד ריא

 טשינ םיא ךיא טָאה סָאװרַאפ ןוא ?רימ ײב טזָאלעג יז רע טָאה סָאװ
 ?ןטלַאהרַאפ

 רעד .ןסירעגרעביא ומכ ריז טָאה עיזיוװער יד .טנװוָא ןעמוקעגנָא זיא'ס
 | .לַאמרַאנ קעװַא זיא סַאג ןיא רעקרַאפ

 טמוק סָאװ ,ץלַא ןוא געט יד :ןרָאװעג טשינ רעטכיײל זיא רימ רעבָא
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 ןײגרעביא ןענַאק סָאװ ,ןטיײקילעפוצ עזײב ןייק טשינ ןענעז סָאד ,רַָאֿפ

 !ןיינ -- ערַאמכ עצרַאװש ַא יו

 !געװ ןכעלטכישעג רעזדנוא ףיוא ּפַאטע ןַא זיא סָאד

 ּפָאק ןיימ רעביא ,ןסָאלשרַאפ עפאי ןוא רעגינ ,ןסָאשרעד -- רעטייוו

 ...ןןעװעטַאר טשינ ריז ןָאק ןעמ :םוקמוא ןופ ?גיופ רעד ךיז טגָארט

 ,רעמיצ:ענַאװ ןיא טרַאּפשרַאפ ךימ ךיא בָאה טכַאנ רענעי ןיא ןוא

 ;רעד ןיא רעטצנעפ ןטכױלַאב ַא ?ײװ -- רעטצנעפ ןייק טשינ טָאה סָאװ

 טכיל עכעלטע ןדנוצעגנָא -- אנוש םעד ;ַאנגיס ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלק
 -- ןֹוא

 ...גנוצעזרעביא:"?ַאטסַאקַא , ןיימ ןופ ךעלטעלב עטצעל יד טקידגערַאפ

 ,טלמרומעג ךיא בָאה -- ?טעברַא יד טָא ןביילברַאפ שטָאכ לָאז, --

 ןגעו רכז ַא יװ טעברַא יד -- טכַאנ רענעי ןופ סנמטַאש יד ןשיװצ קידנציז
 2עג ריז ןבָאה רימ זַא ,ןמיס ַא יװ ;ייסעי יוג יט דַא , ןיימ רעביא קזוח ןײיז

 ןיא ענעסיוטשרַאפ ,ןוא רומלוק רעכעלשטנעמלַא ןופ ןעלמיה יד וצ ןסיר

 הליפת רעד טימ קעװַא טלעװ רעד ןופ ריִמ ןענעז ,ןיּפ ןשידיי ןֹופ םוחת

 .ןּפיל ערעזדנוא ףיוא טייהיירפ ןוא טכיל ןגעוו

 ןבירשעגנָא ךיא בָאה ,"אטסָאקא  ןופ זרעפ ןטצעל םעד טקידנערַאפ

 לײװ ,גָא מט ם ע ד קידנענעכײצַאב טשינ ןוויכ ַא טימ ,''1919 לירּפַא,

 .ןכַאװ -- טרעיודעג טָאה -- ג ַא פט רעד

 רעבָא ,קנעדנג ןײז ןעמדיו טעברַא ןײמ טלָאװעג בָאה ךיא

 28ע -- תוביס !ןענײא טשינ -- תוביס . רע ש עג ט ש י נג יא סע

 .עטרעטנַאלּפרַאפ ,עקידתוריתס ,ענעדישרַאפ ןוא עכעק

 :ראפ םאזנייא ןיימ ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םעד , :ןבירשעגנָא ךיא בָאה

 ןפבילעג םענופ גנוצעזרעכיא יד טעמדיװעג ןיא רעמומ רענעברַאטש

 ."קרעוו

 רעדָאדַאמ ַא .טכענ ןוא געט ײװצ ַא ןגעלעג ?גרעב ןפיוא זיא רע
 ;רעטנוא ןיא ןגעלעג ןיא רע ןוא ,םידנב יד טּפעלשעגּפָארַא םיא ןופ טָאה

 בילוצ טָאה רענייק .ןנימירב םעד טקנעװשעג טָאה ןגער:סקַאלש ַא .שעוו

 רעד וצ ןעגנערב ןוא ןיײז רהטמ ,ןעמענוצ םיא טנַאקעג טשינ ןטכַאלש יד
 .הרובק
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 .ןשטנעמ עטליײצעג ןעגגַאגעג ןורא ןייז דָאנ ןענעז טכַאנרַאפ קיטײרפ

 עקנַאלֹוהַאּפ ףיוא רעטַאעט ןבענ .ענעקַארשרעד ,ענעסיוטשראפ ,עמַאזנייא

 ,רעגניפ 2 טימ .דרעפ ַא ףיֹוא ריציפָא ןַא ןעמוקעגנגעקטנַא היוופ רעד זיא

 ךיא ...ןורא םעד טסירנַאב שירעטילימ רע טָאה ,ץיירק ןשילווטַאק םוצ יװ

 ןיא זַא ,טסוװעג טשינ בָאה ךיא ?לײװ ,קזוח טכַאמ רע ןַא ,טניימטעג בַאה

 רעד ןיא סָאװ ,יד טשינ גנוסירגַאב עשירעטילימ יד ןזיא ןעיימרא ערעדנַא

 ?םנַא טגַָאזעג סע בָאה ךיא .קעשַאד םייב רעגניפ 9 עלַא טימ --- רעשיסו

 הרעשה ןימ זַא ,פרעהרעד כָאה ןוא ןורא ןכַאנ ןעגנַאגעג זיא רעכלעוו ,ןיקס

 םורפ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןשילױוּפ םעד גנוקידײלַאב ַא ןוא לובלב א זיא

 .היול יד טסירגַאב דובכה:תארי טימ

 ..טכַארטרַאפ ךיז ןוא םמותשנ ןרָאװעג ןיב ךיא
 נָא .רבק םעד ןטַאשרַאפ ןעמ טָאה גָאט ןופ ןלַארטש עטצעל יד ייב

 :טדערעגסױרַא ?יטש םעדכַאנ ןוא שידק טנַאזעג טָאװ יקס
 ."שודק ַא יװ ןברַאטשעג ,ןעמלעטנעשזד רעקידניז ַא יװ טבעלעג , --

 6 5: 3 +-1 ׁש: 5 ה ,םורַא ןשטנעמ עגעקַארשרעד יד קידנטכארפַאב ,ןוג

 שודיק לע םוא טמוק ,די ַא זיא רע ?ײװ ,םוא טמוק סָאװ רעד ---

 !שודק א זיא רעטייוו .םשה

 .יקוביד רעד, קודד ןופ סיױרַא זיא םורָא טיײצ רעצרוק א ןיא

 :םֹוא קיליײה ןוא שיגַארט ןיימ טעמדיוועג , :טנעײלעגרעביא בָאה ךיא

 | םענעמוקעג

 "רעטיײוװ .א דניירפ

 םעײנ ַא ןופ ןלַארטש ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןעלמיה ערעזדנוא היוא

 טכַארבעג ענליװ ןשילױוּפ ןיא רַאי 20 יד רַאפ טָאה רעכלעװ ,םוקפיוא

 .טײדַאב ןוא םענרַאפ ןשירַאטסיה ןופ ןפכורפ ןוא ןטיײװק
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 קסשיניוװעד רעטיײװ -- ו



 עיױעמרַאדנַאשזדלעפ רעד ןופ רעלעק םייב .1

 יד ףיוא ןיא ןענָאיגעק יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ייוװצ רעדָא גָאט ַא

 רעניוװנייא יד וצ גנודנעוו ַא ןרָאװעג טּפעלקעגרעדנַאנַאפ טָאטש ןופ טנעװ

 ליפ ףעזי, 'טעמתחהעג -- שידיײ ןוא שיסורסייוו ,שיווטיל ,שיליוּפ ףיוא

 ."יקסדוס

 הפוקת א ןעמוקעגנַא ןיא סע זַא ,גָאזנַא ןַא -- ןעועג זיא ןכות רעד

 ;עיגילער ןוא טיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא גנוקיטכעראככיילג רעניימעגלַא ןופ

 ןיא סָאװ ,םעד םעלַא ןופ ,ןסיוװעג ןופ טייהיירפ רעטולַאסבַא ןופ חפוקת ַא

 .ןטייהיירפ עשיטַארקַאמעד ןופ יאנת 4

 ןיא ןעװעג תֹוחֹוכ ערעטצניפ יד ןופ םיעותעת םישעמ יד רעבָא ןענעז

 ,אלימב ,ןוא ?לכב טייהיירפ ןופ ןתמא יד טיס ה ר י ת ם רעקידנעיירש

 .םייהיירפ סנליוּפ ןופ --- ךיֹוא

6 

 דעד ףיֹוא ךיא כָאה ,ןסיורד ןיא סיױרַא לָאמ ןטשרע םוצ ןיב ךיא זַא

 ײז טלעטשענּפָא דימ בָאה ךיא ...ןריציפַא ענעלטע ןעזרעד סָאג "רעטיירב ,

 ,םעד ןופ ןובשה ןרַאלק ַא ןבעגוצּפָא דיז ןזיװַאב טשינ ןוא ןטכַארטַאב וצ

 המיא ןַא ,לקע ןַא טּפַאכעגמורַא טָאה דימ יװ ,ןָא ןקוק ןגיוא טניימ סָאװ

 ןטײװצ ןפיוא ,רעטַאעט;פַאטש ןבעג ןענַאטשעג ןיב ךיא .רעדיוש א ןוא
 ןַאפעג ףרָאװ ַא ךיז סרעברעצ עזייב יװ יז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא .רַאוטַארט

 ןעמוגעג ןוא ןגעקטנַא יז ןעמוקעגנַא ןיא סָאװ , שטנעמ ןטרַאיַאב ַא ףיוא
 ;רַאפ יװ ןיב ךיא ,ןושל'ס ןעמונעגּפָא טָאה רימ .םינּפ ןרעביא ןגָאלש םיא

 פימ ךיא בָאה םורַא טונימס ַא ןיא ןעװ ,ןוא ןייטש ןבילבעג טרענייטש
 :אפזעב טיב !ַאנדיטס עינ קַאק ?עטעיַאלעיד יװ ַאטש , ;יירשעג ןדליוו ַא

 =עז ,טײז רענעי ןיא ןַאטעג ףרָאװ ַא דיז -- (* *!ַאקיראטס ַאװַאנשטשַאמ

 ןביוהעגפיוא טָאה רעטלַא רעד ןוא ,רעמייוו םירט 20 ַא ןעװעג ןיוש ײז ןענ

 !ןקז ןוָאלצוש ַא ןגָאלש ?טשונ ךיז רוא טמעש וװ ?רוא טוט סָאװ *
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 עניז ףיוא טילב לכיס א טימס טשיװעג ןוא דרע רעד ןופ טוה ןײז

 .רענייצ רַאּפ ַא טקַאהעגסױרַא םיא ןבָאה יז זַא ,תועמשמ ...ןּפיל

 גנודנעװ ןײמ ײס .רַאלק ןיא למונ ןשטנעב טפרַאדעג כָאה ךיא זַא

 עג טלַאװ ריקליוו רעײז ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ הנווכ ןיימ ייס ,שיסור ףיוש

 סירא םיוק טלָאװ ךיא זַא ,,רימ ןנעק יז ןופ עיצקַאער ַאזַא וצ םריפ

 ..רעקידעבעל א

 יו

 ץנא; ךרוד דָאזיּפע םעד ןעמונעגפיוא ןטוגימ ענעי בָאה ךיא רעכָא

 | .ןפירב ערעדנַא

 רעלעקנוט ,רעקנילַאמש רעד ןיא "רעטשיירב,, רעד ןופ קידנעײגקעװַא

 :ע ג יד ..טליפרעד םירבא עֶלַא טימ ךיא בָאה ,ןײרַא לסעג י"רעקצינדור,

 ןומ ,-- טכַארטעג ךיא בָאה ,"רעהַא ,ָאטעג ןופ -- טײק כע?לטימ

 עשיאיונ יד ןיא ,ךיז ײב ןפרַאד תעב ,{ ס ײ ר נג ײ ר א ןדײק ךיז ײז

 רעיײז ,החיצר רעײז ןדָאלוצסיוא םייהגגעלעג יד עגר עדעי ײז ןבָאה -- ןסַאג
 ..האנש

 :עמ עטראפ , ַא זיא ,סיוא ַאד טסקַאװ סָאװ ,תולאש סקעלּפמַאק רעד

 טרעפמנערַאט תלאש יד ןלעװ ךעלטנירג טשינ ןוא ךיג טשיג ןוא ,י""הש

 | .ןרעוו

 ץלא !תפא רעטײװצ ַא זא האנש !ת סט א ןַא ןיא ה ח י צ ר

 29 }{ ,תולונס ,עלטימלייה ןתמא יד טָא ןגעק ןפאש ןווורּפ סָא

 ןענעז ןוא תוריתס ענעגײא ערעײז יא ט ר עט נָא קל פ ר ָא פ ן ע ג

 .קיטכעמנַָא ןוא טשלעפעג ,טלּפורקױַאפ ---

 םיחצור רַאפ ןיא ררָאב רעסיײיװ רעד טימ דיי רעטנרַאיַאב רעד ןוא

 ..ההיצר ןֹוא חאנש ןופ טקעיבַע ןַא ןבילכרַאפ ןוא ןעוועג ןסאג ערעײז ןיא

 יװ טייפרעד רעקצינדור רעלַאמש רעלעקנוט רעד ןיא ךימ ךיא בָאה
 ןכָאה ןסַאנ עמיײרב יד ןֹוא ,םײה רעכעלשימעג א ןופ ץוש רעד רעטנוא

 סָאװ ,עטפמעלש ,עכעלטנייפ ,עדמערפ רַאפ -- ןזיווַאב לַאמַאטימ ךיז רימ

 ...תוגכס ײז ןיא ןקעטש טירש ןדעי ףיוא

 2 עגעי טָאה ןויער רעטיײװצ א -- ףרַאש דיא קנעדעג סָאד -- ןוא

 טשרעהַאב ,טניוװעגײב בַאה ךיא סָאװ ,?ַאֿפנָא ןכעלרעדיוש םעד רָאנ ןטוג

 ןלוּפ ןיא ןיא ענעדיי יד סָאװ ,םעד ןופ החביס יד טשינ טגיל יצ :ךדרַאמ זיימ

 ,ספַאשטריװ יד םריפעג ,"ןרעדולּפ יד ןגָארטעג,, ,"?יח תשא יד ןרָאװעג

 םעד ,,ם י' א ןוא טײק:סנבעל רעשיטקַארּפ ןופ ןעגניר יד םדימעשג

 -- רתס ןיא ןפיטרַאפ דיז ןוא "קנאב יד ןטימעווק טזאלעג ,ןַאמ
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 ױדֹצמ טָאה יורפ רעד סָאװ ,םעד ןיא ןופרער הכיס יד טשינ םנול יצ

 ,פ'תיממעג ,ןגָאלשעג ןרעװ וצ חנכס ןײק טָארדעג טשינ "רעטיד , םעד

 ?טמקידיײלַאב

 ןעגניטכארט ןוא ןעגנוליפ עטנַאקַאב טשינ ןאד זיב ,עיינ טימ טלעװ ַא

 רַאי 80 ענימ .1910 לירפַא ףוס ,נעט ענעי ןסקאװענסיוא ריס רַאפ ןזיא

 2נוזעננײא יװ יזזַא ןענעז ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנוכײרנרעד ןוא ןעננומערטש

 טנורגּפָא ןופ ןעזרעד ךיא נָאה ,ןכייה ןוא ןעלמיה עקילַאמַא עגײמ ןוא ,ןעק

 וצ לָאז ךיא ןכלעװ ךרוד ,ריז םורַא געװ ןײיפ רעמ טַאהעג טשינ רעכָא

 .ןעגנַאלרעד ןוא ןבערטש ןכייה ןוא ןעלסיח עניימ

 ;לװט ,עכעלרעכעל לָאמלײט ,ןטקַאפ עײנ טכארבעג םָאה גָאט רעדעי

 ףיוא רעלַאפנַא יד ?קע ןוא רעדיוש םיס קידנענַאמטרעד .עכעקמירדרַאפ לָאמ
 ןופ םינמיס עטּפָא ןופ טשַאררעביא ןעוועג ךיא ןיב ,סַאג "רעטיידב , רעד

 קורדסיוא ןַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,טייקכעלרע ןוא טייקכעלפעה ,טייקלדייא

 ןבָאה עכלעװ ,סײל יבנל ןריציפַא ײד ַא רצס ןעגנולדנַאה עפערקנַאק ןיא

 יורטוצמוא םענעטלַאהאב טשינ טימ טקוקעג ןוא שיליופ טדערעג טכעלש

 ןקַאילַאּפ:טשינ 10 ןופ 8 ןכלעװ רַאפ ."טנַאּפוקָא םעײג, םוצ האנש ןוא
 .רענַאינעל ןרעי ןטלַאהעג ןבָאה

 2ַאב וצ הדיס רענערָאבעגגײא םינומדקמ רימ רעד טיס כַאה ריא

 יי די 2נָא -- הסוג םענעמפונעגנָא ןײמענלַא ןפווק טשינ ןפקאפנסג

 6: ר

 +1 +- : ַו ז וצ 4

 :עגֹוצ ןײיס ןוא ,האנש רעטמסיטשַאבסיורַאפ ןַא ריז םורֵא ןקוק ו

 ןוא טקיטסעפַאב תונוכ עטוג יד טָאה ןעיסַאטס רעזדנוא וצ מייקנרגוב

 ."ןַאג ןיא ןלענש , רָאפ ַא טּפַאכעג ךיא בַאה

 "רעוועג ןכוז , ןטימ סעיזיועד יד ;רעקידלושטוא ןַא רעטשרע רעד

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ םעװַאלבַא עמאזיורג ןופ געט עטשרע יד ךָאנ ןענעז

 ׁשֹּפ סע ןעגעז ןעוועג .דעלרעגייז ןעמעגוצ ...ןוא רעװעג ןכוז = ןלַאמ ןיא

 עוו ענ ללכב ןיא טָאטש ןיא .ןױשרַאּפ 8 -- 2 וצ םעדנַאב?םיכננ עט

 ןעמ טָאה קרַאמ ןיא רעבײװ ייב :ןעיירעביור ענבירד ןופ עילאי אכקַאװ ַא

 ןעמענוצ ןעמ טגעלפ ךעלעסעג עליטש ןיא .םעקישַאק יד ןופ פע טביורעג
 ..רלעגגילק טימ ךעלרעמסייט

 טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה "גָאט ןלעה , ,טגָאז ןעמ וװ ,ןטימ ןיא ?ָאמגײא
 עגנערטש טיט ןּפיט ירד ןײרַא ןענעז סע ןוא ריטרעטניה ןיט ריש יב



 !ןַארב ---

 ןיימ טגערפעג ןֹוא ,טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ פשינ שיליוּפ ןייק בָאה ךיא
 :ןָאפעג יירשעג ַא טָאה רעניײא רעבָא ,ןליוו ײז סָאװ ןעיסַאטס

 !ירוג ָאד עצנער --

 סָאװ רעבָא ,גדַאב ַא ןגעװ ךיז טדער ָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא
 וצ ןביוהעגנַא טשינ ךיא בָאה גרַאב םענעי וצ תוכיש ַא רַאפ ךיא בַאה

 .ןייפשרַאפ

 ,ךיוה רעד ןיא טנעה עניימ ןביוהעגפיוא ןבָאה ןענױשרַאּפ יד ןֹופ ײװצ

 ןַאטעג גָאז ַא ,סענעשעק עניימ טּפַאטַאב טָאה רעטירד רעד

 .ַאמעיג ינַארב ֹוט ---

 .ןדנוװשרַאפ ןוזּפיחב ןענעז ײז ןוא

 :ענ --  שטייט רעד זיא "ןָארב , זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה עיסַאטס

 ךיז ןיא טכַאלעצ ךיז בָאה ךיא ,"עיזיווער, א ןעוועג זיא סָאד זַא ,"רעוו
 =עז ,, שירַאצײװש ןיימ ןדנוװשרַאפ ןיא ענעשעק:לטסעװ ןופ ...זַא ,טּפאכעג

 .פרעגײז:"םינ

 קנעדנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד ליײװ ,רעשל ןיא ןעוועג זיא סָארדרַאפ ןיימ

 ןטשרע ןימ ֹוצ עגדָארג ןייק ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ הנתמ ןיײז :רעטַאפ ןופ
 .ןָאזעס

 !ןלַאפרַאפ

 .רעברַאה רס א ןעוועג ןיא ?ענש , רעטיײװצ רעד

 ?ַארפ,, ןוא "רעשישטייד ,, ןופ גָאר ןפיוא ךימ ןעמ טָאה יאמ 0 םעד

 :סיס ַא ןיא ָאד זַא ,גנודלעמ ןוא ןטסעטַארּפ עגיימ .טריטסערַא טָאג "רעק
 רימ וצ טלעטשעגוצ טָאה ןעמ .ןפלַאהעג טשינ ןבָאה ,שינעדנעטשרַאפ

 וצ גנוטכיר רעד ןיא ןײג ןסייהעג קורב ןרעביא ןוא ,סקיב ַא טימ רענלעז א
 רעד ייב טרַאה עקנַאלוהָאּפ:ןילק ףיוא ךימ ןעמ טָאה טכַארבעג .עקנַאלוהָאּפ

 רַאפ ןעזענסיוא רימ טָאה סַאנ;דמַאז טימ עיצַאיצַאטַא יד .סָאג:דמַאז
 ילדימ ןעמ טריפ ןיהוװ, :ענַארפ ןיימ ףיוא ןוא ,םָאטּפמיס ןקידנעַארד ַא

 י!וןקלוּפ ָאד , :הבושת ערַאלק עצרוק ַא טרעהרעד ריא בָאה--

 ןיב עקנַאלוהַאּפײלק ןופ טייז רעקניל רעד ףיוא עקטילַאק ַא ךרוד

 .רעמיצ ַא ןיא -- רעטרַאּפ ןפיוא ןוא ףיוה ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגנײרַא דיא

 .24 רָאי ַא ןופ ריציּפָא ןַא ןעזרעד בָאה ךדיא

 םעד ןײרַא טריפ, :ןַאטעג גָאז א ןוא טכַארטַאב ץרוק ךימ טָאה רע

 י ."!ןשטנעמ



 רימ .סקוװ ןכיוה ךעלריטַאנמוא ןופ ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןײרַא זיא סע
 .ןעזעג םיא ךיא בָאה ץעגרע זַא ,ןַאטעג ןייש ַא טָאה

 :יפַא רעד ןַאטעג גערפ א ךימ טָאה -- ?שטנעמ םעד טנעק ריא --

 .ריצ

 .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג קידנענײנרַאפ ןסָאלשַאבמוא בָאה דיא

 ןדנַאװעג ריציּפַא רעד דיז טָאה -- ?ןשטנעמ םעד טנעק ריא ןוא ---

 .םענעי וצ

 .יאדווא ---

 ?רע זיא רעוו ---

 .גנלײטּפא:עדנַאנַאּפָארּפ רעשיקיװעשלַאב רעד ןֹופ שגעגַא זַא --

 ?סע ריא טמענ ןענַאװ ןֹופ ---

 רע זיא ןענַאיגעל יד ןופ שרַאמנירא ןרַאפ געט עכעלטע טימ --

 טַאר ןֹופ רעציזרַאפ ןטימ ןעמַאזוצ רעטַאעט ןשיליוּפ ןיא ןטַארפעגפיוא
 .ןרַאסימָאק:סקלָאֿפ יד ןופ

 ?פדערעג רע טָאה סָאװ --

 טרעפסנעעג טשינ ענארפ רעד ףיוא טָאה שטנעמ רעקיסקוװכיוה רעד
 .סעצײלּפ יד טימ טשטעווקעג ןֹוא

 ..ןפלעהסױרַא טווורּפענ םיא ריציפַא רעד טָאה -- !רעפעגמוא ,ֹונ --

 רעטניה טיײמש עװקסָאמ זַא ,עװקסָאמ ןגעװ טדערעג טָאה רע --

 .עװקסַאמ רַאפ ןפמעק ןַאמ ןטצעל ןזיב ןפרַאד רימ ןוא זדנוא

 ?ןלױּפ ןגעק סעּפע ?ךַאנ סָאװ ןוא !אהא ---

 רעד זַא ,ןגָאז ךיא ןַאק רעכיז רעבָא ,טשינ ךיא קנעדעג סָאד --

 .םָאקרַאנ םעד יװ ,רעקײה ךס ַא ןעמונעגפיוא םיא טָאה רעטַאעט רצענַאג

 .ןעקנַאד ןוא ןסירגַאב םיא ןעמוקעג עיצַאנעלעד ַא זיא ךַאגרעד

 ?סע ריא טסייוװ ןענַאװ ןופ ---

 .ןסילוק יד רעטניה ןעזעג סע בָאה ןוא רעטעכרַא:עניב ַא ןיב דיא --
 ןדנַאװעג ריז זיא ןגיוושעג עליו ַא קידנטכַארט ףיט טָאה ריציפָא רעד

 :רימ וצ

 ?טגָאזעג טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,סָאד טקיטעטשַאב ריא ---

 וא .ןעמונענפיוא סייה ךימ טָאה לַאז רעד זַא ,תמא רָאנ זיא סע --
 .רעגניפ ןופ ןגיוזעגסיוא ץלַא זיא םעד רעס

 ?עװקסַאמ ןופ ןעמוקעג םנעז ריא ?שיסור רָאנ ןדער טנעק ריא --

 .שמייד דיוא ךדיא ןַאק ןדער .רענליוו ַא גנַאל:תורוד ןיב דיא ---
 ?עװקסַאמ ןֹופ תוחילש ןיא ענליוו ןייק זעמוקעג טגעֶז ריא --
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 עניַארקוא ןופ קירוצ םישדח 8 טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 | ?ןַאטעג ןטרַאד ריא טָאה סָאװ ---
 !רַאיטקַא ןַא ןיב ךיא .רעטַאעט טליּפשעג ---

 ןעמַאזוצ גנולפאזראפ רעד ףיוא ריא טמוק יװ ?רַאג ױזַא ,ךא --

 ?רַאסימַאק:סקלַאפ ןטימ

 ןופ טנעײלעגרַאפ בָאה ךיא .טרעצנַאק ַא ןעוועג זיא גניפימ ןכָאנ ---

 .רעקיסַאלק עשיסור יד

 ?רענעריובעג א רענליו א ריא טנעז --
 עג רעשידײ רעד ןופ רעששרע רעדעי ןקיטעטשַאב סעװ סָאד --

 .מפאשלעז

 ןטימ רימ וצ טיירדעגסיוא דיז טָאה ,ןענַאטשעגפיוא זיא ריציפַא רעד

 .רעטצנעפ ןכרוד םקוקעג םונימ עכעלטע ןוא ןקוו

 :רימ וצ ןדנַאװעג ךיז רע טָאה ךעלדנע

 :מַאז-ַאפ ַא יא ןטקילײטַאב ַא ךיא טלַאװ ןטפירשרָאפ יד טיוק --
 טרַא ןפיוא טוומעג דײר עקידנצײרפיוא טימ רעטילימ סאנוש ןופ גנופ

 =עג טשיג ןיב ךיא ןוא .רָאלק ץלַא טשינ טעּפע ןיא ַאד רעבָא .ןרידיווקיל

 ןײק .רענליו א וצרעד ,טסיטרַא ןַא ןופ םולב סָאד ןסיגרַאפ וצ טגיונ

 םעגעי ןיא ךיז ןבָאה דניירפ סגלױּפ .טשינ ריא טנעז רערעזדנוא דגיירפ
 .פקילײטַאב טשינ טנֹװַא

 ןיא קיזומ עשיליוּפ ןעװעג ןיא ןטרַאד זַא ,ןגַאז טלָאװעג בָאה ךיא

 .ןסייררעביא טזַאלעג טשינ רימ טָאה רע רעבָא ,ןטסיטרַא עשיליוּפ
 =יויא רעקיטרַא ןופ עיציזַאּפסיד רעד ןיא רעביא ךיא קיש ךיא --

 םקַא ןכעלטנייפ א ןעגנַאגַאב טנעז ריא ביוא :ךייא ןרָאװ ןוא .טכַאמ רעקל

 .ןרעװ טפַארטשַאב ריא טעװ ,ןליוּפ ןגעק

 =עג טריפענּפָא ךיא ןיב ,סקיב רעד םימ רענלעז ןקיבלעז ןופ טײלנַאב

 רעד !עװעג זיא רעירפ וװ ,ףיוה ןפיוא ןטרָאד .ײסַאג רעטיירב , ףיוא ןרַאװ

 פא םעד טנעילעגרעביא ןעמ סָאה ,טסנוק ןוא רוטלוק רַאפ טָאירַאסימַאק

 םעד .טכירעג; רעטילימ ןופ ןינב ןיא ןריפ ךימ ןסייהעג ןוא טכיראב סריצ

 :ַאקס , ַא טײלגַאב טָאה ךימ .טפַאשעגּפָא ןעמ טָאה סקיב רעד טימ רענלעז
 .14 רַאי ַא ןופ "טו

 :ליװ ,"עשפיײד  ,"עטירב, -- ןסַאג יד ךרוד ןעגנאנעג ןיִב ךיא

 רעטסגרע ןא דָאנ טקידעשעגמוא בײלב ךיא זַא ,ליפעג ַא טימ -- "רענ

 =עיצַאנימלוק םעד טכײרגרעד טציא טשרע טָאה הנכס יד רעכָא .ראמעג

 .מקנֹוּפ
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 :ילימ ןופ ןינב םעד ןעזרעד ךיא בָאה ,"רענליװ;, ןופ קידנעײגסױרַא

 תעב ,ןרָאי עגנוי יד ןַא ,ןפרעקעל ןָא טנַאמרעד דיז ןוא טכירעג ןשירעש
 ;םיֹופ ןֹוא ,תוירזכַא רעשירַאצ ןופ לַאבמיס רעד ןעוועג ןיא ןינב רעד טָא

 ײװ ןֹוא ןקערש םימ טכענ ןוא געט ערעזדנוא טליפעגנַא ןבָאה ןלייטרוא

 .ןקיט
 גוט ַא ןיא .קָאטש ןסײװצ ןפיוא טריפעגפיורַא ךימ טָאה טוַאקס רעד

 ;ניה ןסעזעג :'א -- ןרעמעד ןבױהעגנָא ןיוש טָאה סע -- לָאז ןסיורג ןלעקי

 .ריציפַא ןַא שיטביירש םענירג ַא רעט

 ןַאטעג קוק א טשינ רימ ףיוא ,ןביוהעגפיוא טשינ רע טָאה ןגיוא יד
 לקנױהו ןיא ןבירשעגנַא ןוא טכירַאב סריציפַא םענעי ןיא ןַאמטעג קוק

 .ייווצ רעדָא טרָאװ

 טשינ טָאה רע ,ןרעלקפיוא ןטעב וצ ,ןגַאז וצ ןזיװַאב סעּפע בָאה דא
 ;םױרַא ,טכירַאב םעד טוַאקס םעד קידנבעגּפָא ,ןוא טרַאװ ןייא ןייק שרעהעג;

 :טלמרומעג

 !עירעמרַאדנַאשז:דלעפ ןיא ---

 ןופ ןינב ןיא ,גנַאג טוגימ ס ןיא ןעװעג זיא עירעמרַאדנַאשז:דלעפ יד
 .?טקעּפסָארּפ יקסוװעיגרָאעג , ןופ בײהנָא עמַאס ןיא -- קנַאנ:ץרעמַאק רעד;

 ןעמ .טעמתחטג ןוא טמיטשַאב ףוס ןיימ .ןסָאלשַאב ןעוועג זיא ?רוג ןיימי
 :וז ןײמ ןעמינעגוצ ,עטריטסערַא יד ןופ ךוב ןיא ןבירשעגנײרַא דימ טָאה

 .םינומזמ עגיימ ,רעג

 :ליװ ענעעזעגנָא יד ןופ ןצעמע ןפורסיורַא ןטעבעג קפס ןַא כָאה ךיא

 .םיבשות רעג
 ,קידנעעזרעד ,טניוטשרעד ןעוועג ןיב ךיא .טדערעג טנַאװ רעד וצ יו

 ,טרָאװ א סױרַא טשינ טרער ןוא ןיזוק סדאנאש ר"ד םציז ייברעד זַאי

 .טגייווש ןוא טקוקי

 2עג ןבַאה סָאװ ,סניליירפ ,סנירעטעברַאטימ יד וצ טרילעּפַא בָאה ךיא

 .טרעצנַאק ַא ןיא ןעזעג ןבָאה ךימ םישדח עטצעל יד רַאפ טזומ

 | .סנקור ,סעציילּפ
 רעטכעוו םוצ טנָאזעג ריציפַא רעד טָאה --- !ענירעטוס רעד ןיא --- 

 .גנַאנשורַא םעד ןזיװעגנָא רימ ןוא ריט יד טנפעעג טָאה רע
 .שישיװַָאמַארבַא װַאלסינַאטס ןפַאלעגנײרַא ריא ריט רעד ןיא רעכַא
 םעד קידנפסעמּפָא ,ןעירשעצ ךיז רע טַאה -- ?ָאד ךיז טוט סַאװ ---

 :עװ ?ןלױּפ ןופ ריא טכַאמ סָאװ --- ןקילב עקידנצירּפשרעװפ טימ ריציפַא
 ?ריא טפָארטשַאב ןעמעװ ?ריא טריטסערַא ןעמי

 א

 א
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 ריא טדער :עמעװ טימס ?ריא טמערַאיל סָאװ ?ריא טנעז רעו ---

 ?ןָאט ַאזַא ןיא
 :עפ ןופ -- ששיװַאמַארכַא װַאלסינַאטס רעליּפשיוש רעד ןיב דיא ---

 ַאּפ ןפיופ וצ ןעמוקעג זיא עבָארּפ ףיֹוא .ןענַאד ןופ רעזייה יײווצ ,רעטַא

 א טריטסערַא סָאג ןיא ןעמ טָאה ןַאמ ריא זַא ,טלייצרעד ןוא ַאקסװערַאמ

 יד ןסירעגרעמיא ןבָאה רימ .קלוּפ ןופ עירָאלעצנַאק ןיא טריפעגקעוַא

 ןיא ַאד זיא רע -- סיוא ךיז טזָאל .ןכוז םיא ןפמָאלעצ ךיז ןוא עבָארּפ

 !תונכש

 רערעײט !טָאג ןיא טביולעג !טקודעשעגמוא ןוא ץנַאג טנעז ריא ---
 ןליפעג עניימ ןקורדסיוא ךיא לָאז רעשרעװ עכלעװ םימ !דגיירפ ,עגעלַאק

 רעיא רַאפ ?כמערַא עניימ ןיא ןסילשוצנייא ךייא דיירפ ןיימ ןוא ךייא רַאפ

 געט יד ןיא טײקיצרַאה ןוא טייקסשוג רעיא רַאט ,זדנוא וצ טפַאשדניירפ

  עצראווש אזא עגנליוו ןשיליופ ןיא ריא טנירק תוקחד ןֹוא טיונ רעזדנוא זופ

 ,טײקרַאבקנַאדמוא

 .ּפָאק ןרַאפ טנעה עדייב טימ טּפַאכעג ךיז טָאה רע

 ...ןקידײטרַאפ ןבױהעגנַא ,ןרױלרַאפ יװ ,ךיז טָאה ריציפַא רעד

 ןעלדגַאה וצ לעפַאב ַא טימ ןרָאװעג טכַארבעג רע זיא רימ וצ ---

 קיגשטורַאּפ ןרַאפ ןעועג הדומ ןייֵלַא רע טָאה ייברעד .ןעזגייא ןיימ טיוֿפ
 טימ ןעמאזוצ גנלמַאזרַאפ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ןזַא ,קלוּפ ןיא

 :עבעל ַא .עדער עקידװעדניצנַא ןַא ןטלַאהעג ןוא רעריפנָא עשיקיװעשלַאב

 .סַאג ןיא טנעקרעד םיא טָאה תודע רעקיד

 :עצ ךיז רעדיוװ שטיװַאמַאװבַא טָאה -- גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ---

 טצנאפעג בַאה ךיא ןוא םילשמ סוואלירק טנעײלעג רע טָאה -- ןעירש

 2ָאװַארּפ ַא ןיא "תודע רעקידעבעל , רעיא ןוא ,עקדוזַאמ סיקסוװַאיגעיװ

 רע טּפַאכ טציא .רעטאעט ןופ ןבירטעגנסױרַא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רַאטַאק

 וצ .ןטּפַאכעג ןרעי רַאפ ?בור 9 םיא טלָאצ ריא ןוא ןסָאנ יד ןיא ןשטנעמ

 !ןעמעלַא זדנוא ריא טכַאמ טָאּפש ֹוצ ןוא דנַאש

 ,{ס יוװ .ַארויב ןיא סניליירפ יד זַא ,טלעטשענסױורַא ךיז טָאה טציא

 רעד ,דיז טכוד -- רעצעמע ןוא ,"יקסװערַאמ טסיטרַא רעד זיא סָאד , זַא

 ןעק ןוא ןרעטלע ענײמ שנעקעג טָאה רע זַא ,ןבעגענוצ טָאה -- רעטכעוו

 ..טַאגןעּפָאש ףיוא זיוה סַאד

 .ּפָאק ןיא ליוק ןײק ןנירק וצ טשינ ןעװעג טרעשַאב

 ריס ןעמ טָאה םײהַא ןײג וצ .טנװַא ןיא טעּפש ןיוש ןעװעג זיא סע

 ?בא פסיטרַא , ןופ ןעמַאנ ןפיוא ?טעצ:ריסַאּפ ַא ןבענעגסױרַא טרָא ןפיוש



 ,גגורעכיזרַאפ רעטרַאּפשעגנײא ןימ רךָאנ זיולב ןוא !יקװסערַאמט םַאהַאר

 ןוא ןעמָאנ םער ןבירשענוצ ןעמ טָאה ,"רעקַאנעמ זיא ןעמַאנ ןיימ , זַא

 -- :"עריט,, א ךרוד "יקסװערַאמ , טימ ןדנוברַאפ

 רעפעּפש דיא כָאה לטעצ:ריסַאּפ ןקיטכַאנַאב םעדנפַא ןופ ךמס ןפיוא

 רעד רעביא ןרָאּפעגמורַא ןיב ךיא ןכלעװ טימ ,סַאּפ םעד ןעמיקַאבסױרַא

 דמכעדסנבעל ןַא ןבעל קילדנעצרַאי א ךַאנ זיא סָאװ ,רַאיטקַא רעד וװ ,טלעוו
 עלַא ןיא רכז ַא טוָאלעגרעביא טָאה ,ענליװ ןײק ק י ר װו צ ןעמוקעג

 ..ןדיי ןעניוו'ס ווו ,ךדעלעקניוו

 =דנעוּפָא םיחטש עשיסור יד ןופ ,ןטיגשעגּפָא עניב רעשיסור רעד ןֹופ

 ןוא םיחמש עדעדנַא ןגעװ ןפכַארט ןכיוהנָא טזומעג טציא ךיא בָאה .טצענ

 ףרַא ןוא םירעיופ עשיסור ןופ ןסַאמ יד רַאפ טשינ ןיוש ןפַאש ןוא ןבעק

 .רעטעב

 יַאקשוטַאמ:ַאדװַארּפ ,יסעי יוג ,יט דָא , ןיימ רעביא קזוח סרעטייוו

 ..."ןסיוטש ןוא ןריפ סָאװ ,ןטקַאפ , -- ןֹופ ?עפַאב רעד ןרָאװעג טציא זיא

 םשינ ךימ טעװ רע ןַא ,ןדלָאמעג טָאה שטיװַאמַארכַא װַאלסינַאטס

 ןעמַאזוצ ןעגנַאנעג ןענעז רימ ןוא ןסַאנ עטסוּפ יד רעביא ןײלַא ןײג ןזָאל

 שסיה ןזיװַאב רימ טָאה רע ...ךעלסעג עניילק ,עלָאמש ךרוד ,ןגעװמוא ךרוד

 ?געגנַאגרַאפ רעשיליוּפ ןופ ןדָאזיּפע רעקילדנעצ טלײצרעד ,ןטקנוּפ עשירַאמ

 םיקסוװאינעיװ ןופ ןעגנַאלק יד ןזַא ,ױזַא טדערעג טָאה רע .עגנליוו ןיא טייה

 ןסַאגעגפיונוצ ךיז ןכָאה ןעגנורעדליש ענייז ןופ ןטירָאלַאק יד ןוא עקרוזַאמ

 ...ןעמַאנ ןייז ןורכז ןיימ ןיא טגַארטפ םסָאװ ,עיגַאמרַאה ןייא ןיא

 -- ןוא

 -- םֹורַא רַאי 20 ךרעל ןיא

 =עג ןיא םיחצור טריצַאּפשמורַא טפָארטשַאבמוא ןבָאה ןסַאג יד ןיא

 =עצ ײז ןבָאה רעלרעסעמ:ריזַאר טימ ןוא ןטנעדוטס עשיליוּפ ןופ ןטלַאטש

 ףעיודפ עשידיי ןופ סעציײלּפ יד ףיוא ןעלטנַאמרעביױוא עדַאבטסָאק ןטינש

 ענייז ףיוא טזומענ טָאה רעטכַאפ סעזָאר רָאסעּפַארּפ ןטמירַאב םעד

 :שז , :סוראמ ןשיטסיסַאר םענעגנוװצעגפיורַא ןטיול סקניל ןציז סעיצקעל

 ;"!ַאועל ַאג ישזד

 (טקעּפסַארּפ יקסװעיגרָאטנ} -- לָאמַא) "סאג:שטיועקצימ ,, ףיוא

 :ענסיורַא ןכיירנײװ סקַאמ ייב) ןדיי ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןטנעדוטס ןבָאה

 -- (גיוא ןַא ןגַאלש

 סַארבַא וַאלסינַאטס ךיא בָאה געט עכעלרעדיוש ,ערעטצניפ ענעי ןיא
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 ײב ןוא -- םינּפ לא םינּפ ןפָארטעג רעדיװ ןרָאי עגנַאל ךָאנ ןשטיװַאמ

 !ןדנעפשמוא עכלעוז

 ףיֹוא ךיא ןיב ,תושמשה ןיב ןיא ,טנװָא;רעמוז ַא ןופ בױהנַא ןיא

 גנוטכיר רעד זיא ?סעג2*ײצילַאּפ , ןגנע םעד ןיא ןרָאפעגנײרַא עקשזַארד ַא

 :לימ , ןשיװצ נ:עװ טפלעה ןיא ןעוועג ןיב דיא זַא .םַאנ "רעטיירב , רעד וצ

 2עגנײרַא ?סענ:?ײצילַאפ , ןיא "רעטיירב , ןֹומ זיא ,"רעפיירב , וצ ?רעגַאי

 יא --- ןעגגוזַאל ,ןפורסיוא ,רעדיל ..."טנגוי עשימעדַאקַא , עּפֹורג ַא ןכָאל

 ..ע כ לע װ :ןגָאז וצ קידעב

 טשינ זיא ןטערטּפָא רעבָא ,ענַאק רעד ןיא םריטנעירַא דיז בָאה ךיא

 21יא רעד ,טנעוו ,ןרעיומ -- ןטייז עדייב ןופ ;טײקכעלגעמ םוש ןייק ןעוועג

 ןיא עקשזָארד יד ןעװערעקסיוא ;טכַאמרַאט -- סטכער ןופ רעיוט רעקיצ

 זיא ,תישאר ?ןפיול ןזָאק ךיז ?ןײגּפַארַא .ןסָאלשעגסױא ןוא טפַאשגנע רעד

 טשינ ןבעל ןיא ךָאנ ןיב ךיא :תינשהו .פ יו פ ר ע ד -- רעכיז סע

 ."הנכס ַא וצ ןקור ןטימ ןפיול , ;קנַאדעג רעד טלקע רימ -- ןפַאלטנַא

 .ןציז ןבילבעג ךיא ןיב

 ןוא ןעקנַאדעג עגיימ ןגעװ .ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ןיא עקשזַארד יד

 םינימ א קעװַא ןיא יצ .טשינ יז קנעדעג ךיא ?ייװ ,טשינ ךיא דער ,ןליפעג

 ןוא ןגיוא עפכאמרַאפ טימ ןסעזעג ןיב ךיא .טשינ ךיא סייוװ -- 9 רעדַא

 :ףורסיוא ןַא קידנרעהרעד ,טנפעעג יז בַאה

 *!!יקסװרעַאמ םַאהַארבַא םַאנ עישז רעיג, --

 ךיא ..שפיװַאמַארבַא װַאלסינַאטס ןענַאטשעג ןיא ןניוא עניימ רַאפ

 יד יװ --- ןריטנעידַא וצ ךיז וליפַא --- ,ןרינַאער וצ ןזיװַאב טשינ בָאה

 ?טננוי רעקילדנעצ ןופ ןעגנַאלק יד טימ ןרָאװעג טקיפעגנַא זיא םפול:טנווַא

 :ןעמימש עכעל

 !!יקסװערַאמ םַאהַארבַא םאנ עישז ךעינ --

 :ו !עישז רעינ --
 !עישז ךעיג --

 !עישז רעינ --

 !טאװיװ ---

 !טַאװיװ ---

 !טאוויװ ---

 .סַאג ?רעטיידב ,, םיוא | ןגיולפעגסיױרַא עקשזַארד יד זיא ןגיוב ןופ ?ייפ

 רעד זַא ,קנַאדעג ןֹופ טיהעגּפָא ןייז רענעײל יד ןופ זיא סע רעװ לָאז

 רעדָא ,דיז -- ?ןעניפוצסיוא; הנווכ ַא טימ ןרָאװעג טלײצרעד זיא דָאזיּפע
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 ןרָאי ענעי ןופ "ןדלעה,, עטנַאקַאב?קירעיורט יד רַאפ "תוכז; ַא ןעניפעג
 -- ןשינעעשעג ןוא

 :קידוצ ןוא ןיהַא -- ןשינרעדיײלש עניימ ןופ דָאזיּפע ןַא ןיא סָאד
 1910 רַאי ןיא תוריתס ןֹוא ןתמא יד ןנעװ לטיּפַאק ןיימ ןופ לטעלב ַא
 .רעקילדנעצרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ןוא



 נָאמ םעיינ ןופ ןצַארּפש .אזש

 ךיימ טימ ךיז דיא בָאה --- 1919 יאמ 7 ןפיוא 6 ןופ --- טכַאנ ענעי

 רַאפ טײקרַאבקנַאד טימ טנעה ענייז קידנקירד רַאנ טשינ ,טדיישעג לאוג
 דעװלָאװער םענעדָאלעגנָא םעד טדנעװעגּפָא רימ ןופ טָאה רע סָאװ ,םעד

 -- עירעמרַאדנַאשז:דלעפ רעד ןופ רעלעק ייא

 רַאט טָאה רע ;ןעגנונעפָאה עינ טימ טימעג ןיימ טליפעגנָא טָאה רע
 :לוק ַא ןופ ןטעוליס ןזיװַאב רימ טָאה רע ;ןטנַאזירָאה עיײנ טנפעעג רימ
 וטנָאטרעד יװ ,טנעלפ רעטייו רעכלעו ןגעו ,הביבס ַא ןיא םנַאסעגער:רומ

 .ןעמינעגפיוא טשינ עמעלַא זדנוא ךרוד ןבילבעג זיא ןוא גנַאל:ןהעש ןדער

 :ברוד ןעמונעג םוקמוא ןופ סנטָאש עצרַאװש יד ךרוד ךיז ןבָאה טציא

 ןבױהעגנַא טָאה טכַאנ רעד רךָאנ ...םוקפיוא םעיײנ ןֹופ רעטכיל ןסיײר

 רךשמ ןיא טבעלענרעביא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ...גָאט רעײנ ַא ןצַארּפש
 רענעסיברַאֿפ א יװ ןעזעגסיוא טָאה ,ןהעש ענעכירשַאכ:ששרָאקא יד זופ

 יד טנירק טכיל זַא ןמיס ַא יװ ןוא טכיל ןוא ןטַאש ןופ ףמַאקנשיװצ

 | ...טכַאמרעביוא

 טרעקעגמוא ךיז רדסכ םישדח ןוא ןכָאװ עטסטגעַאנ יד ןיא בָאה ךדיא

 בשאדעינ ןגעװ --- קידנדער טשינ .רעירפ ןופ ןשטנעמ ןוא ןטרעװ יד וצ
 ןַא ןופ רעטסומ ַא יװ ןכילברַאפ רימ זיא טלַאטשעג סנעמעװ ,ןיקסוװָאק

 בָאה ריא עכלעװ ,רעײמראטיױר ןסַאמ יד ןגעװ ;"קיועשלַאבה ן ת ס א

 ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ רעגערטנענַאפ יד רַאפ ןטלַאהעג --- רעירפ יו --

 -- גגוײרפַאב רעתמא

 יךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא ענליוו ןשיליוּפ ןיא םישדח עטשרע יד ןיא
 שעג ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ענעבילבעגקירוצ טימ ןפערט ֹוצ

 =ניה ץענערג רעד רעביא ןגירקוצרעבירא ריז טייקכעלגעמ רעד ףיוא םרַאװ

 ..טיילעגנגוי םתס ,ןטסילַאנרושז ,רעליּפשיוש ...ַאנשטעדָאלַאמ רעט

 טסיקַאטרַאּפכ רעשמייד ַא :?לַאפ ןייא ןיולב ןענַאמרעד ךיא לעװ ָאד
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 -- ווא ןעגנַאפעג ןרָאװעג ןשטינעדוי טימ עטיור יד ןופ טכַאלש ןיא זיא
 ...ןפָאלטנַא

 .זיוה ןיא רימ יב אינסכא ןַא ןיא ןײרַא .ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע
 עג טשינ םיא רע טָאה ,טנעמוקָאד ןייז ןעזרעד טָאה סָאבעלַאב רעד זַא

 השעמ ,רעגָאז:העד רעד ;רימ ֹוצ ןעמוקעג רע ןזיא ,ןקיטכעגרעביא טזַאל

 .ןעוועג טציא ןיוש ךיא ןיב ,"דרַאלדנעל

 ןעפאש ףיֹוא ןסעזענּפָא ןיא טסיקַאטרַאּפס רענעגנַאפעגסגירק רעד
 .ןכָאװ 2 ַא 4 'מונ סָאג

 ."זָאנ ןיא ןלענש , עניימ רָאנ ןיוש סע זיא ןעוועג

 ,יוזא .סרעטכעלעג עײנ ןופ םעפ םעד ןסינעג ןביױהעגנָא בָאה דיא
 .ןיקסַוַאּפיל טימ השעמ עקיטסול ַא ןעשעג זיא ,וגייהד

 "פכַאמגפעיװַאס ,, רעד יב ןעװעג -- טלײצרעד יװ -- דָאד זיא רע
 .ןעגנולײוװרַאֿפ ערעדנַא ןוא רעטַאעט ןֹופ ןרעייטש רעביא רָאטקעּפסניא ןַא
 רעד טָאה רע זַא -- היושנ עורזבז הקזח דיב "טנָאמעג, ױזַא רע טָאה
 .בורל םיאנוש ןברָאװ

 ןיא ..גנוריצ ןיא ןטנַאילירב טימ -- השעמ ַא ןעװעג ךָאנ ןיא סע
 זא -- ן| ע װ רעינעג טשינ קנעדעג ךיא -- ?קַאטקעּפס ַא ןפימ

 ןבָאװ בוטש ;יא זַא ,דלַאװעג ַא טימ רעטַאעט ןיא ןפיוק וצ ןעמוקעג ןעמ
 :ֹוצ ןבָאה ןוא ןרעװלָאװער טימ סעקסַאמ ןיא ושטנעמ 8 ןסירעגנײרַא ךיז
 .גנוריצ ןוא ןטנַאילירב טימ ?טסעק סָאד ןעמונעג

 רעטעּפש:רעידפ ,, :ןרתסא מקיאורַאב שיפָאזָאליפ טָאה יקסווָאּפיל

 ."טריריווקער ייסיווייס ןטייצ עקישנייה סע ןעמ טלָאװ

 רעוא ענעטנַאילירב טימ ןזיװַאב רתסא דיז טָאה ענליוװ ןשיליוּפ ןוא
 :עג א טכאמעג ךיוא השעמ ר ע ד ןופ ןבָאה "םידידי, ןוא ,עפגניר
 .ךיורב

 טציז יקסװָאּפיפ םוחנ -- השעס ע ג ע י רעדָא ,השעמ י ד
 טציז ,גָאט ַא טציז ...קנַאבײץרעמָאק ןופ ןינב ןיא ענירעטוס רעד ןיא ךעבעג
 משינ םיא טונערב ןעמ ,םיא וצ טשינ טמוק רענייק .ןטירד ַא ןוא ןפייוװצ ַא
 ;פ םיא סָאװ ,ץכעקעג ןוא יט ןרעטיש ןטימ טבעל רע ,סמערַאװ לפעל ַא

 .רעטכעוו רעד טרעפ

 ןפימ רעלעק ןיא םיא וצ ןײרַא ןיא רעטכעוװ רעד זַא ,לָאמנײא ןוא

 -- רע טעז ,פיורב ?קיטש ןוא קיניישפ
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 :ָארפש ןלַאפ סָאװ ,ןרערט ערעטיב טימ טנייװ ןוא טציז יקסוװָאּפיל

 .ינק יד ףיוא םיא יב עיפַארגַאמַאפ א ףיֹוא זייװנעמ

 ?ריא טנײװַאב ןעמעװ ?יקסװָאּפיל עינַאּפ ,ןעשעג זיא סָאװ ---

 ךימ טלדנַאהַאב ןעמ ױזַא יװ ,ןסיוװ רָאנ סָאד לָאז קעיסאטס ןעוו ---

 !ענליװ ןשיִליֹוּפ זיא
 !םירוביד ערָאלק טדער ?קעיסַאטס רעכלעוו ---

 ?רניי רפ רעטסעב ןיימ !װַאלסינַאטס !יקסװעשיבישּפ ---

 .לוק ןפיוא ךיז טעּפילכעצ רע ןוא

 זיא םורַא העש לטרעפ ַא ןיא .ןביוא ןפַאלעגפיורא זיא רעטכעוו רעד

 .ןרָאװעג םלענ -- םֹורַא ײװצ;נָאט ַא ןיא ןוא םיהַא קעװַא יקסווָאּפילי

 ןכָאװ:קינָאה , יד ןיא -- געט עטסעב ערעזדנוא ןיא רימ טָאה רע

 :ןַאטעג גאז ַא לָאמַא -- רעירפ םישדח 60 טימ:
 ליװ סָאװ ,דניירפ עניימ עלַא ןופ שטנעמ רעטשרע רעד טסיב ֹוד --

 .ןריפַארגַאטָאפ טשינ רימ טימ ריז
 :לודבא טימ -- עיפַארגָאטָאפ ַא סנײז טאהעג קפס ילב טָאה רע

 ..רימאה

1 

 טלָאװ טײהנעגנַאגרַאפ רעקירָאי:קיצרעּפ ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא

 ןעגנערב וצ רעלגעמ ןעװעג ןטנעמוקָאד ןוא ןוװיכרַא ןופ ךמס ןפיוא רַאנ

 ,ןשינעעשעג יד ןֹופ רדס ןשיגַאלַאנַארכ םעד יירט ןביילב ןוא סעטַאד עיונעג

 ,עיצַאוטיס רעד ןיא ןעלקיװטנַא גָאט ךָאנ גָאט ןביױהעגנָא דיז ןבַאה עכלעוו

 ןייק ןענַאיגעל עשיליופ יד ןֹופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ןפַאשַאב דיז טָאה סָאװ
 | .עגליוו

 2ָא 0 ענלצנײא םישדה ענעי ןופ ףיוא ןכיופ ןגיוא עניימ רַאפ

 :רא רעשיגָאלַאנַארכ ןיא טשינ ןעגנערב ָאד ?עװ ךיא עכלעװ ,{ ט גע ם

 ײז ןכלעװ ,ב ש ו ר ןטיול רָאנ ,סעטַאד קפס ילב קידנרעטנַאלּפ ,גנונעד

 גנוצַאשּפָא רעויטקעיבוס ןיימ טיול ןוא רימ ףיוא טכַאמעג טלמעד ןבָאה

 .טײקיגָאװ רעשירָאטסיה:רושלוק רעײז ןופ

 !ינ ַאט ר ע ד; גנוטיײצ רעד ןופ גנוניישרעד יד -- לכ םדוק

 =יֹוּפ ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ דלַאב ,ןָא ךיא םענ ,ןזיװַאב ריז טָאה רע

 ,רעמונ ןיא ךיא בָאה םישולש סרעטייוו וצ ז ַא ,סײװ ךיא .רעטילימ ןשיל

 םעד, :;ל?לקיטרַא ןימ טכעלטנפערַאפ ,טעמדיװעג ןעװעג םיא זיא סָאװ

 םעד:טָא ןופ םייקיונעג רעלופ רעד ןיא וליפא) יידניירפ ןײז ןופ *ןעמוטש ,
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 זיא ?קיטרַא רעד זַא ,קנעדעג ךיא ...(רעכיז םָאקלופ טשינ ךיא ןיב לּפעק
 פא םעד -- '!ןגַארפסנבעל , יד ןיא עשרַאװ ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג

 ,טרעדורעגפיוא ףיס ןעוועג ןיב ךיא ןוא -- ןַאגרָא:ײטרַאּפ ןשידנוב ןלעיצ
 ידַאלװ ןניוצַאב םערַאװ ךיז טָאה ?קיטרַא םוצ זַא ,העידי ַא קידנעמוקַאב

 עניימ רעביא ברעמ ןופ טניװ רעטשרע רעד ןעװעג זיא סָאד .םעדעמ רימ

 פײװ ,טײז ענעי וצ ןדנַאװעג בָאה ךיא סָאװ ,קילב רעטשרע רעד ,רעדלעפ
 :עג ןיא קירוצ םישדח 8 ןַא םימ "עּפורט רענליוו , רעד ןופ ווירב עד

 ןוא גנַאג ןשירעלדניװש םענעבירשַאב ותעשב םעד קנַאדַא טשיװעגּפַא ןרַאװ
 ןטימ ,"א, 2 יד טימ סעילימַאפ יד ןופ טייקכעלנע רעד בילוצ רעטנַאלּפ

 ..ןפײװצ ןיא ץעמַאק ןוא בליז ןפשרע ןיא ךעסַאפ .ןטימ ,ןטימגיא יז,

 =רעטַאװ , ַא רַאפ סָאװ עדוי ימ ןעװעג םרוג טָאה םייקיניילק ןיא טשינ

 .ןגעװ:סנבעל עכעלשטנעמ ףיוא ןטכַאלש יד ןיא ?ַאַאל

 ךיא טטלָאװ ,רימ ֹוצ ווירב סָאזאמ םורַא לדניוש רענעי טשנ ןעוו
 : רַב יד טכעלעגרעביא בָאה ךיא רעדײא עשרַאו ןיא ןעװעג רשפא

 !=פרעשַאב , !ןלַאפרַאפ --- עגליוו ןייק רעקקירוצ ןיימ ךַאנ םישדח ענעּב

 ךיא ןֹוא ,טריזיטָאנּפיהרַאפ עשרַאװ וצ קילב רעד ךימ טָאה טציא רעבַא

 ..."ןיהַא, םעיינ םוצ -- ןגיוא יד ןקוקסיוא ןביױהעגנַא בָאה

 ךיא ."גָאט , ןגעװ ַאד ןביײרש וצ הזעה יד ךיז ףיֹוא טשינ םענ ךיא
 רעפעברַאפימ ןייז ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ןענַאטַאב ֹוצ ןביולרעד רַאנ רימ לי

 ןײז ןופ רָאי 20 יד ןופ ךשמ ןיא עטצעל יד זיב ןרעמונ עטשרע יד ןופ

 יד טָא ןגעוו -- "גָאט רענליוו , ,"גָאט רעזדנוא ,, ,"גָאפ רעד , .ןעניישרעד

 ,ענײמ ָאד ביירש ךיא תויה .ןדער טשינ ָאד רימ ןלעװ סעזָאפרַאמַאטעמ

 זַא ןבענוצ טרָא ןפיוא ָאד ךיא ןז ו ס 4,תונורכז ,ערעדנַא סגעמעװ טשינ
 ףלֵא ...טטגוק ןופ םינינע ןנעוו ךעלכעזפּפיוה ןביירש ךיא געלפ "גָאט, ןיא

 ןעלדנַאהַאב בור סָאד ךיא געלפ ,ײקיטילָאּפ, -- דקוע רעד ,םינינע עניימעג

 ףםול , ןבָאה דָאנ רימ ןלעװ ָאד) ...ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא

 .(ןרָאי יד ןופ ףיול ןטימ "ןדָאזיּפע עקיט
 =ינ ,קיװָאנ ..ה ןֹופ ןענַאטשַאב זיא "גָאט ,, ןופ עיצקַאדער עטשרע יד

 ײז ןעװעג ךַאנ זיא רעטצעל רעד .ןכײרנײװ סקַאמ ןוא ןענעזייר ןמלז ,ןרעג
 :גָא םצע ןייז סָאװ ,גנויצַאב יד טַאהעג םיא וצ בָאה ךיא .ןַאמ רעגנוי ַא רע

 אבסיורַאפ טָאה דַאבַאש המצ רָאטקָאד ןופ עילימַאפ רעד וצ טייקירעהעג

 רעגי ןפיוא טירש עטשרע עניימ ןופ זיא דַאכַאש רַאטקַאד ןוא .טמיטש

 ןטונימ ןיא ןעלנַא ןַא ,דיירפ ןופ לַאװק ַא רימ רַאפ ןרָאװעג ןדָאב:רוט?וק

 ןרָאװעג ןיא ץלַא סַאד ןוא ...רעזייוװגעװ ַא ,רעבעג:הצע ןַא ,תוקפס ןופ
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 =ףיט ,לכש ןקיטכיל תמאב םעד קנַאדַא טכַאפנעצרַאפ ןוא טלּפַאטרַאפ

 עכלעוו  ,טייקנבעגרעביא רעכעלרעטסעווש ןוא .טײקיצרַאה רעכעלשטנעמ

 ,דַאכַאש עינַאטעטס יורפ יב ןפָארטעגנָא ףוס ןזיב בײהנַא ןופ בָאה דיא

 רַאפ בָאה ריא עכלעװ ,ןטלַאטשעג?ןעורפ עטסקיטכערּפ יד ןופ רענייא

 .םיחמש:טלעוו עטייוו יד רעביא ןעזעג ןבעל ןיימ

 יד רַאפ ןבָאה עכלעװ ,{ ט גע ס ַא 0 ענעי ןופ רענײא זיא סָאד

 טקנוּפ ןוא םוקחרמ ןופ ענליוװ ןייק העיסנ עדעי ןיימ שגײשַאב רָאי 0

 םעד וסענרַאפ טשינ ןעמ ןַאק ,"גָאט,, ןופ עיצקַאדער יד קידגעגַאמרעד יו

 ,ךירנײװ ןעמַאנ םעד קידגענַאמרעד ,ךיא ןָאק  ױזַא ,ךיירגײװ ןגנוי

 .דַאבַאש החּפשמ יד ןזָאלכרוד ט שי ג

 ךוזַאב רעד ןעװעג ןיא דַָאירעּפ ןטשרע ןיא טנעמַאמ רעטייוװצ ַא

 ףיֹוא .ןעזעג טשינ וליפא םיא בַאה דא .םיוב גיר ג ק ח צי ןופ

 ןדער רדסכ ךיא רעה ָאד , :עזַארפ ןייז קורדנייא ןפיט ַא טכַאמעג טָאה רימ

 ןוא ןעז ?יװ דיא ."ןדיי עשיווטיל , ,"ןדיי עשיליוּפ , ,"ןדיי עשיסור , ןגעוו

 | *!| ד ײ, -- ןענעק ןוא ןרעה
 םיװ ךיא .גנוטײצ ןיא ןגרָאפ ףיוא טנעײלעגרעכיא ךיא בָאה סָאד

 זיא רע רעבַא .טָאטש ןיא ןעוועג ךָאנ םיובגירג זיא יצ ;טשינ וליפא טנייה

 טעװ ןבעל סָאד ."רעריפ:ןעקנַאדעג , עקיטלמעד עגיימ ןופ רעגייא ןרָאװעג

 ןופ ,יידוסכס , ןופ סעיצַאוטיס ןיא אקווד ןוא ןריפפיונוצ םיא טימ ךַאנ דימ

 ?ענּפַא ןרָאװעג טשינ רימ ןיא זיא ץעגרע ןוא לָאמנײק רעבָא ,?עיציזַאּפָא

 ןַײז יב ןסָאנעצ ץרַאה ןײמ ןיא ךיז טָאה רעכלעװ ,םַארטש רעד טליק
 טָאה םיוכנירג קחצי .1910 םישדח:רעמוז יד ןיא ענליוו ןיא ךוזַאב ןטשרע

 גײמ ײב -- תֹוא ןקידעהעגנ ןפיוא הדוקנ עקיטיײנ יד טלעטשעגנקעװַא

 .טלעוו רעײנ ןײס ןיא טירט עטשרע ךָאנ טלמעד

 !יז ד ײ,

 ?ײז וצ געװ רעד זיא וװ ?ײז ןענעז ווװ

 2אק .בא -- ןעװעג רעמוז םענעי זיא םיקחרמ יד ןופ חרוא רעטייוזצ ַא |

 .סםמייטס:רעמיינוי יד ןופ שזַא ,ןאה

 :בעה ןפיוא פיזיוו ַא טימ ןעמוק ,קידנכעלרעד ,ךָאנ רימ ןלעװ םיא וצ

 טייהנגעלעג יד ןבָאה ןַאד ןלעװ ןוא "גנידליב:סטרעװרָאפ , ןופ קַאטש ןפס

 טפַאשטנַאקַאב רעטשרע רעד יב ענליװ ןיא .טערטרַאּפ ןייז ןענעכייצ וצ

 םָאװ ,ןּפיפ טהיװרעפנָאק ךיז ןכָאה םיל רכע ןטרָאד זַא ,ןעזרעה ךיא בָאה

 טָאה רוזַאב סנאהאק .כא ...קירוצ 80 רָאי ַא טימ טבעלעג ענליוו ןיִא ןבָאה

 טָאה "סטרעװרָאפ , ןיא ;קרַאינוינ ןייק רָאפּפָא ןקידלַאב סרעגינ ןעװעג םרוג

 קאפ רעד ןעוועג ןיא רעכלעוו ,רעדורב רערעטלע ןיז ,קעדַאלװ טעברַאעג
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 .בא ךָאנ :ךיז טײטשרַאפ ;"גניר:רעטעברַא , ןיא םירבדמה שאר רעשיט
 "מעק 10, טיס ןטכיזניה עלַא ןיא ןעװעג ןיא קעדַאלװ ןכלעװ ןופ ,ןענַאק

 .רעגייפ ןוא רעכעה
 ָאקינטַאלּפ ןיא ןרעגינ רַאפ טעקנַאב:סדײשּפָא םעד קנדעעג ךיא

 וקס:נַא יו טשַאררעביא טָאה ךימ .סַאג "רעשישמייד , ףיוא ; זַארָאטסער

 .דרָאב עסיײװ ןיימ ןוא ּפָאק רעצרַאװש סרענינ טשינ ןעװ, זַא ,טגָאזעג טָאה

 ."יבר , טגָאזעג םיא ךיא טלָאװ

 טשינ ךיז טָאה ס ןוא "עדער ַא ןפלַאהעג, בָאה ךיא זַא ,קנעדעג ךיא

 רעד ןעװעג ךיא ןיב ד ס ע ר פ -- טרָאװ א וצ שרַאװ ַא טפעלקעג

 ךיא ...ןשטנעמ:רושלוק עשידיי יד ןֹופ תוחמ םעד ,רעפסַאמטא רעד ,הביבכ

 טדער סָאװ ,"סרעט ,} א ןופ םינּפ ַא ןעמעלַא ייב טאהעג ,תועמשמ ,כָאה

 ףיוא טםשינ טריגַאער ןעמ סָאװ ןפָארמעג ךיִז טליפ ןוא ןושל ןייז ףיֹוא

 .קיריל ןוא רַאמוה ןייז

 ?רַאפ סיקסננא ברע ןעמוקענרַָאֿפ ןיא דַאזוּפע רעכעלסענראפמוא ןַא

 ףיוא הליהק רעד ןֹופ ןיגב ןיא רע סָאה זיוח:םימותי א תבופל .ענליוװ ןזַאק

 טימ ."קוביד  םעד טגעײלעג םלוע ןסיורג ַא רַאפ סַאנ:=ַאקשזעשזַא , רעד

 ,גאלשרַאפ ַא טימ דינבתכ םעד טקישענוצ רימ רע טָאה קירוצ ייווצ גָאט

 ;ופ טײהקנַארק:ץרַאה ןייז בילוצ חוכב טשינ זיא רע תויח -- לָאז ךיא ז

 םעד כַאה ךיא רעבָא .טקַא 4 ןוא 9 םעד ןענעײלרָאפ -- ןטקַא = ן

 ףוס ןזיִב טראורעד םיוק ךיז סָאה יקסננַא זַא ,?טגגאלרעד , ױזַא טקַא 9

 טָאה טקַא ןט:4 םעד -- טּפירקסונַאמ םעד רימ יב ןעמונעגוצ ןוא םקַא

 טנעײלעג ןיילַא רע

 =ז רעד ףיוא ּפערק ןצרַאװש , ןגעװ ?קישרַא ןימ ךיא קנעדעג דךַאנ

 9"/ עפָאי ביל .(טַאטסַארט?םולש רעלַאסרעװ םוצ) ןילרעב ןיא ?עקײזכעג

 רעדָא ץַאז ןיא רעדָא -- ןקיש ןעמ ןָאק רינכתכ ןיימ זא ,טנָאזעג טָאה

 ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה יקס:נַא .טשינ ךיז טזָאל ,סע ןריגַאדער ;"שַאק ןיא

 טָאה גרובסגענער רַאטסָאד ;"םיאיכנ יד ןופ ליטס םעד טריטימיא, בָאה

 ."תידבע , ...ןיא שידיי ןיימ זַא ,ןענופעגנייא

 א

 א

 0 א
 לפ 56

 טי
 טי

 ךיז ןריזינַאנרָא וצ גאלשרָאפ ַא םימ ןדלָאמעג ךוז טָאה ןיוטש סקעפַא

 .ןליּפש ןבײהנַא ןוא

 .רעפאעפ ןיא ןייז לָאז תימלע זַא ,יאנת ןפימ ןעוועג םיכסמ בָאה דיא
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 טעװ ןַאמ ריא סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןעמעננָא ןסייהעג טָאה סָאד

 .שיט ןײא יב ןציז טלָאװעג טשינ ןייטש טָאה םיא טימ ןוא ,ןלעטש

 "םידרצ  עד"ב .טשינ ךיא קנעדעג טרעיודעג טָאה סָאד גנַאל

 .ןגַאלשרָאפ עמערקנַאק טימ ןעמוק ןגעלפ

 וצ יז ןשיװצ טמוק רעכבָא ,ץלַא ףיוא םיכסמ, :טהנעטעג טָאה ךיא

 *!םכסה ַא

 .םֹוורּפעג םשינ וליפא ןבָאה ײז
 .טרַאװעג בָאה ךיא .ןעגנַאנעג ןיא טייצ יד
 ןדײב דטד טטה ריא ?עבָארּפ ףיוא ןייג ריא טעװ עשז ןעמעוו וצ ---

 .םכסח רעיא ןבעגעג
 םענעי וצ ,ןעטיטשַאב עבַארּפ יד רעטשרע רעד טעו סע רעו ---

 .ןײיג ךיא לעװ

 .עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא תימלע

 ןא ןַאועסנרעטניװ םעד םנפעעג רימפ ןבָאה ,קנעדעג ךיא םסייוו יו

 לאטמַאפש יא רעמוז ."ןאמסדגַאל, סשַא םולש טימ רעטשעט:טַאטש

 :רעד ךיא בָאה פלמעד ןזַא ,סײװ ךיא ."ןעמוטש םעד , טליפשעג וימ ןבָאה

 סעּפע טימ טרענױצַאב ריס טָאה רע ןוא װָאלוב ףסוי רעגנַאפנָא ןַא ןעז

 ןײז ןַא ,ססוװרעד ךיז כָאה ךיא .טייקיריגנליּפש רעטסיוצענמוא ןימ א

 =װַאד --  רעפטַאעט ןשיסור ןיא קירוצ ןרָאי טימ ןעװעג זיא ?סטַאגפַא,

 יד ףייא רעגנַאטנַא ןופ םַאלפ ןיא ??צלעהדניצ , עטשרע טָאד ."יקסװַאד

 =װַאד ןופ .גנילקיװשנַא ןייז ןיא גנוטײדַאב עסיורג ַא רעייז טָאה רעפערב

 ןײז טלַא טגַאקעג טָאה רע רעבָא ,"טשַאנעג, סעּפע װָאלוב טָאה ןיקסװָאד
 ןַא ,קנעדעג דיא ...ט םולפניאַאב םיא טָאה יקסװַאדיװַאד ןעו ,14 רָאי ַא

 2עגסיוא טָאה רע ןוא ,ןלָאר ײרד ןליּפש ןבענעג םיא ךיא כָאה "ןיק , ןיא

 טליּפשעג רע טָאה "טפַארק י עתמא) סגידרַאג ןיא .ןּפיט יירד טעווערטסיימ

 .ןַאמכַאפ רעמינעג השעמ ,ןטַאבעג טָאה טַאג יװ ןיוש

 טעברַאעג ןיקסװָאּפיל יב ךַאנ בַאה ךיא ןכלעװ טיס ,ןייטש םקעלַא

 =נָאטקעלַא , ,טקײצרעד יװ ,םכותבכ) ןלַאר עכעלטשרַאװשנַארַאפ ייר ַא רעביא

 רַאיטקַא "רעליטרַאפ , ַא ןעװעג טציא ןיֹוש זיא ,("ןעמוטש , ןיא "רעד

 =ןרב רערעגני ןײז ןעמוקעגוצ זיא ָאד ןוא ."רעבַאהביפ עטשרע , ףיֹוא

 ןשירעפיטש יפיוזַא םימ האירב א ןעוועג זיא סָאד .ןעמאק איטא -- רעד

 ןטשרע ןֹופ גנילביל ןײמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,טייקיטסול רעקידלדורּפש ,ןח

 .קילבנגיוא

 :עלַא ײז ןופ -- רעטעּפש ןרָאי -- ךיא בָאה קישײװצרַאה ןֹוא ןדייל
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 2נענַאמרעד ,וקֹור ןיא טלַאק םויה דע טרעוװ רימ זַא ,ליפ ױזַא טַאהעג ןעמ

 ןענעז ײז ןעװ ,"ךדָאנרעד, -- ןעװעג ןיא סָאד רעבָא ,םישעמ ערעײז קיד
 .תחנ טַאהעג ךיא בָאה לײװרעד .י"סעמריפ עקידנעטשבלעז ,, ןרָאװעג

 .טריזינַאגרַא טכעלש ךעלטפַאשטריװ ןעװעג ןענעז ןעגנולעטשרַאפ יד

 רימ ןגעלפ -- םיבושפ:םימי ,סערעימערּפ ףיוא --- סארגּפד:אמוי ןיא זיולכ

 .סעיזנעצער ,סעיצַאװַא ,"זיוה לופ , ַא :?"ןפמוירט , ןרעייפ

 -- יטסעמענ שטפיװַאמאדא אדיווג טניווװעג טָאה רעטַאעט:טַאטמש ןיא

 רע טַָאה רעשאעט רעגליװ סָאד ;רענעילַאטיא רעבלַאה ַא ןעװעג ןיא סָאד

 רַאפַאטוב סֵלַא -- טמַא ןייז .רעירפ טרעדנוהרַאי ?טרעפ ַא ןופ טנעקעג

 ןגעלפ רימ .ןעניבַאלזעינ יב ךָאנ ןעמונרַאפ רע סָאה -- רַאטיזיװקער ןוא

 ."רעדיק ענעי ,ןטייצ ענעי , ןענָאמרעד ןוא ןחעש ןציזּפָא

 פנצפיז ,קידנעלכיימש שקוקעג רע טָאה ןעגנולעטשרַאפ ערעזדנוא ףיוא

 | -- ןטילעג ףיט ...ןוא קיד

 רערעײפ ..ךעלגני ענעפלַאהַאבמוא עכלעזַא רעטערב י ד ףיוא --

 ַאמַאס ,װָאנַארעינ ,ַאיַאקסװעשזרַאסימַָאק :ךַאד טסיײװ ריא ,יקסװערָאמ

 | -- ןֹוא שטיווארב ...וָאל

 ;עדרַאג ןיא רימ וצ ןײרַא רע זיא "ןיק , ןופ גנולעטשרַאפ רעד רַאנ

 ,קידקיטיײװ ױזַא ןרָאװעג ןיא רימ ןוא ,טנײװעצ לוק ןפיוא ךיז טָאה ,בַאר

 ..דנוו עטלַא ןַא טצַארקעצ רימ טלַאװ ןעמ יו
 :ענוצ רע ויא לָאמַאטיס .ןגיוושעג ןיא לקניוװ ןיא ןסעזעג ןיב ךוא

 ?טורַא ןגיוא יד ןיא ןעקנופ טימ ןוא טנַאה ןיימ טּפַאכעג ,רימ וצ ןעגנַאג

 | 7 :טדערעג

 עניב רעד:טָא ןופ ןעמענוצפיוא ןעניוװעגוצ טשינ ךדימ ןַאק ךיא --
 ךיא סײב ךעלנני יד ַאד ןליּפש סע טניז ןוא טרָאװ עשיסור:טשינ סָאד

 .ףיולטנַא ןוא ןּפיל יד רימ

 םעד ,חוכ ןײק טַאהעג טשינ ךיא בָאה ןפילטנַא "ןיק, ןופ רעבַא

 ַאנגַא טימ ענטצס יד -- טקַא ןטײװצ ןיא ןוא קינײװנסיױא ךיא ןעק םסקעט

 23ָא ןיב ךיא ...שיסור טשינ טדער ריא זַא ,ןסעגרַאפ ךיא בָאה --- יבמעד

 .םייקירעזיה -עייא ןיא ןסעגרַאפ ,רעטפושיכראפ א יװ ףוס ןזיב ןסעזעג
 ןסעזעג ןיוש ריא ןיב ענעצס רעטצעל רעד תעכ טקַא 4 ןֹופ ףוס םייב ןוא

 -- טפול רענעי טימ טמעטַאעג ןוא ןרערט ענעי ןעגנולשעג ןוא

 ךיא .ןצרַאה ןשטקנעברַאפ ןיימ ןופ --- יקסװערַאמ ,ךייא קנַאד א --

 לעװ "ןיק  וופ ערעײא גנולעטשרָאפ ןײא ןײק זַא ,ןגָאז רָאנ ךייא ןָאק
 .ןזַאלכרוד טשיג דיא
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 םמערַא עמיירכ ערעײז טײרּפשעגסױא ןיוש ןבָאה םיקחרמ יד רעכָא

 =נַאנעצ ךיז ןענעז ןעגנולעטשרָאפ עניימ ןגעװ תועידי יד .ןעמענוצפיוא דימ
 .םיחמטש רעביא זעג

 טַאּפמַאק ףלַאדַא רַאטקעריד רעטלַא רעד ןעמוקעג זיא שזדָאל ןופ

 .ץעיעינ

 ףיוא ןעמוק וצ טגײלעגרַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ףיוא רימ טָאה רע

 ,יפארשי עמש , :ןסעיּפ 6 טגײלעגרַאפ בָאה ךיא .שזדָאל ןייק ןלָארטסַאנ

 -- .ַאטמענ עײג סָאד, ;סװַאמיד -- "רערעדנַאװ רעקיבײא רעד,

 =ַאביצרַא -- "טכוזרעפיײא , ;סנידרָאג -- "טפַארק עתמא יד , ;סלצרעה

 םהדבא ןופ ן?ָארטסַאג , :ןדלַאמעג טָאה טַאקַאלּפ רעד ..."ןיק , ןוא סוועש

 איסָא ,װָאלוב ףסוי ,ןיטש .לא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ יקסװערָאמ

 | ."ןעמַאק
 טלעװ ,רעטַאעט -- ךַאילש ןפיוא סױרַא שזַאּפיקע ןיימ ןיא ױזַא

 .קלָאפ --- ןוא



 ;:ט7 אה ני א

 ןעקניז ןפיש יד ,לײטפ רעמשרע

 . 0... . .  רעדלָאב רעדלָאה

 02 . תונווסנ ערעוװש

 . 00. ג גיב .  ג . תונוחצנ עטשרע

 2. . וקסלַאה טנַאמַאמ טומ

 יי ךַארּפש ןייא

 0 לעז ןוא בײל טומ רַאיטקַא

 , 0... .  ףײרּפ עטרעטשראפ

 ,ה 0. 6 6. םו רעצראוװש -- רעדיוװ

 יי יי י ךורב ןעולומאפ

 יי יי יי יי לנוופ רעיירפ
 . , , , , : . טעקוב רעטשרע רעד

 ,ה 0.0... 4. סעולידיא עמצעל יד

 2.0... -..עילַאטיא -- טנָאוורַאה ןפווא

 . , , , , . ָאננַאמפ -- קונַאטוט

 ,ה שש גיי .  א .  4. תעיקש

 . . ןקילב עקודנשעלסיוא ץענײז

 גירק:טלעוו ןיא ,ליפ רעפייווצ

 . 0... .  ןד"רפ ןוא ןעײנש רעװקסָאמ

 . .  טלוּפש עמ -- ןוא טגנוװ עמ ,טלגָאװ עמ

 . 0 שש... לעפ רעװ. ַא רעטנוא

 : . . . ןבעל ןופ וױײרּפ רעד

 יי = ץנַאלגּמָא סוקצושזַארטעמ רָאסעּפָארפ

 ./ . {טשינ טסױװב -- טלוב סָאװ טנוה ַא

 "טסײרט , ;שונַאּפש טסוה --- ?ַאללעו סנָאק ,

 , 0 6 גר שש. 4.  עיצולָאװער יד

 . 0. .  ש ג ג . == לטָאליריק

 . 0. גיי.  גי .  .   לָאליַאכומ ןוא --

 ./ .  "ריּּפסקעש יװ רעכעה ויא לוװוטש ,

 ; האג האג ר, הגר  ב סעקשטעמעס



1, 

 .א1ש

 .אש

 .אצ}

 .א ש 1

 , ןלעכוש עשיסור עטצעל יד

 י ר נוָארקוא .ַאנײוטסָאמַאס

 יי -.!ונקרופ ז חמציו, ןָא

 . . ןפיוטש ןוא ןרוֿפ ןטקַאפ

 .  ףיש יד ןוא ךירג רעה

 ג ןתמא יד ,?ײט רעטירד

 2. ָארד ןקוכעמש ןכרוד

 . 0... לרָאלדנעל רעד

 וקסװַָאּפול שטיוװעלשיווַאס םוַאנ

 20 6. "!וסעו יָאג יט רָא

 . .  ןסוװעג ןופ רעבופ ןוא

 טעברַאטומ ןוא ןליוװרערדי וו

 גָאליּפע רעכעלמייהמוא רעד

 2... קווח ןוא קיוגַאהט

 . 0... . .   ןצולב

 . "קובידע םעד טנעװל

 יי = ולפ:רעלדָא

 הווול ןײז .םוקמוא סרעטייוװ ךָאנ

 . עורעמרַאדנאשז=דלעפ רעד ןופ רעלעק םייב

 5 : . גָאפ םעװנ ןופ ןצָארּפ ןםשי
:: 
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